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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 

167/A.§ (1) bekezdése szerint a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a törzskönyvi jogi személy (önkormányzat, 

intézmények) alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint. 

 

A helyi önkormányzatok és az intézmények a gazdasági eseményeket (bevételeket és kiadásokat) a számviteli 

elszámolásokban kormányzati funkciók szerint is nyilvántartják, amely elsősorban a támogatások elszámolásánál 

játszik fontos szerepet. 

A Magyar Államkincstár 2021. éves költségvetési beszámoló ellenőrzési szempontjai között szerepelt az 

önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások és költségvetési szervek által használt és a beszámoló 

űrlapjain kimutatott kormányzati funkcióknak a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás adataival való összevetése.  

A felülvizsgálat megállapította, hogy voltak eltérések, igy a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő kormányzati 

funkciók áttekintését és módosítását kezdeményezte. 

 

 

A helyi önkormányzat esetén, amennyiben a kormányzati funkciók a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

(továbbiakban: SZMSZ) szóló rendeletben vagy annak mellékletében szerepelnek, úgy az SZMSZ módosítására 

van szükség, mely módosító rendeletet és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t is csatolni kell a 

kérelemhez. Amennyiben az SZMSZ függeléke úgy az határozattal is módosítható. 

Őcsény Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata nem tartalmazza a kormányzati 

funkciókat, így javaslom, hogy azok az SZMSZ függelékeként kerüljenek bele, hogy egy következő módosítást is 

határozattal lehessen megvalósítani. 

 

Költségvetési szerv esetében az alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölését az alapító 

okirat tartalmazza, így ebben az esetben az alapító okirat módosítására van szükség. 

Az Ávr. 167/C. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv létesítő okiratát érintő módosítást az irányító 

szerv jogosult benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kincstár honlapján közzétett okirat minta szerinti módosító 

okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, továbbá az ezek elfogadásáról 

szóló önkormányzati képvisel-testületi határozat kivonatát. 

 

A hiteles törzskönyvi nyilvántartásban szereplő kormányzati funkciók összevetésre kerültek a ténylegesen használt 

funkciókkal Őcsény Község Önkormányzata, Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal, Őcsényi Tarkabarka Óvoda 

és Családi Bölcsőde, valamint az Őcsényi Konyha esetében.  

Az ottani megállapítások alapján a következő határozatok meghozatalára kérem a tisztelt képviselő-testületet. 

 

 

Őcsény, 2022. november 18. 

 

 

 

 

 Fülöp János 

 polgármester 

  



 

Határozati javaslatok Őcsény Község Önkormányzata esetén: 

 

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2022.(XI.23.) kt. határozata 

Őcsény Község Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő kormányzati funkciók 

módosításáról 

 

1. Őcsény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Őcsény Község Önkormányzat 

törzskönyvi nyilvántartásában szereplő kormányzati funkciókat az alábbiakkal egészíti ki: 

a) 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

b) 062020 Településfejlesztés projektek és támogatásuk 

c) 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

d) 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 1. pontja szerinti 

változásokat jelentse be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi 

nyilvántartás adataiban bekövetkezett változások átvezetése végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp János polgármester 

Értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága elektronikusan 

 

 

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2022.(XI.23.) kt. határozata 

Őcsény Község Önkormányzat SZMSZ az önkormányzat kormányzati funkciói elnevezésű 

függelékkel történő kiegészítéséről 

 

1. Őcsény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 16/2019.(XII.16.) önkormányzati rendeletét …. függelékkel egészíti ki, 

amely e határozat melléklete. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp János polgármester 

 

1 . melléklet a …../2022.(XI.23.) kt. határozathoz 

 

 SZMSZ …. függeléke 

  

Őcsény Község Önkormányzata kormányzati funkciói 

  

Törzskönyvi nyilvántartásban szereplők: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása 

049010 Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységek 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 



062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi ellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

082010 Kultúra igazgatása 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

107052 Házisegítségnyújtás 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 

  

  

Törzskönyvi nyilvántartásban nem szereplők: 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

018020 Központi költségvetési befizetések 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek támogatása 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

  

  

 

  



 

Határozati javaslatok Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal esetén: 

 

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2022.(XI.23.) kt. határozata 

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi nyilvántartásában szereplő kormányzati 

funkciók módosításáról 

 

1. Őcsény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 

törzskönyvi nyilvántartásában szereplő kormányzati funkciókat az alábbiakkal egészíti ki: 

a) 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2. Őcsény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 

törzskönyvi nyilvántartásában szereplő kormányzati funkciók közül kéri alábbiak törlését: 

a) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

3. A képviselő-testület felhatalmazza az őcsényi polgármestert, hogy jelen határozat 1. és 2. pontja 

szerinti változásokat jelentse be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához a 

törzskönyvi nyilvántartás adataiban bekövetkezett változások átvezetése végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp János polgármester 

Értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága elektronikusan 

 

 

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2022.(XI.23.) kt. határozata 

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 

1. Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okiratának módosító okiratát, valamint az Alapító Okirat új egységes szerkezetbe 

foglalt szövegét a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp János polgármester 

  



Határozati javaslatok Őcsényi Konyha esetén: 

 

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2022.(XI.23.) kt. határozata 

Őcsényi Konyha törzskönyvi nyilvántartásában szereplő kormányzati funkciók módosításáról 

 

1. Őcsény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Őcsényi Konyha törzskönyvi 

nyilvántartásában szereplő kormányzati funkciókat az alábbiakkal egészíti ki: 

a) 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

b) 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 1. és 2. pontja szerinti 

változásokat jelentse be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi 

nyilvántartás adataiban bekövetkezett változások átvezetése végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp János polgármester 

Értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága elektronikusan 

 

 

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2022.(XI.23.) kt. határozata 

Őcsényi Konyha Alapító Okiratának módosításáról 

 

1. Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Őcsényi Konyha Alapító Okiratának 

módosító okiratát, valamint az Alapító Okirat új egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 

határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp János polgármester 

  



Határozati javaslatok Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde esetén: 

 

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2022.(XI.23.) kt. határozata 

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde törzskönyvi nyilvántartásában szereplő 

kormányzati funkciók módosításáról 

 

1. Őcsény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi 

Bölcsőde törzskönyvi nyilvántartásában szereplő kormányzati funkciókat az alábbiakkal 

egészíti ki: 

a) 104035 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 1. és 2. pontja szerinti 

változásokat jelentse be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi 

nyilvántartás adataiban bekövetkezett változások átvezetése végett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp János polgármester 

Értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága elektronikusan 

 

 

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének …../2022.(XI.23.) kt. határozata 

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

 

1. Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi 

Bölcsőde Alapító Okiratának módosító okiratát, valamint az Alapító Okirat új egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp János polgármester 

 

 


