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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület az elmúlt évben két alkalommal is módosította a Városgondnokság 

alapító okiratát, melyet egyrészt a kormányzati funkció kódokra való áttérés indokolt, 

másrészt pedig jogszabályi előírás alapján kiemelésre került az intézmény gazdálkodási 

besorolása.  

 

Jelen módosítást a nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendeletében 

foglaltak tették indokolttá, mely a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosítására 

vonatkozott.  

 

A jogszabály értelmében a Városgondnokság alapító okiratának 14. pontjából kikerül az 

„Iskolai intézményi étkeztetés” és helyébe a „Munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben” meghatározás lép. Változik az „Óvodai intézményi étkeztetés”, 

„Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” alaptevékenységre, valamint kiegészül a 

„Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” szakfeladattal, amit 

eddig az óvodai intézményi étkeztetés tevékenység foglalt magába.  

Tekintettel arra, hogy az intézmény már nem lát el köztemető fenntartásával, működtetésével 

kapcsolatos feladatokat, így ennek a szakfeladatnak a törlése is indokolt.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

 

 

Polgár, 2015. január 20. 

     

 

Tisztelettel: 

         Tóth József 

         polgármester 

 



 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága alapító okiratának módosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti, a Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága alapító okiratának módosító okiratát 

elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti, a Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága egységes szerkezetű alapító okiratát 

elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 


