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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 2016. január 1-jei 

hatállyal módosult. A Magyar Államkincstár jogszabályi felhatalmazás alapján a hatályát 

vesztett alaptevékenységi kormányzati funkció kódokat törölte, ahol pedig lehetséges volt az új 

kormányzati funkció kódoknak való megfeleltetés, ott nyilvántartásba bejegyezte az új kódot, 

vagy kódokat.  

A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati kód 

változások, illetve az NGM rendeletben meghatározott módosítások miatt  szükséges a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a Polgári Szociális Központ és a Városgondnokság alapító 

okirataiban az aktualizálások elvégzése.  

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél  külön kormányzati funkció használandó a 

bölcsődei ellátásra, így az alapító okiratban új kormányzati funkcióként kell felvenni a 104031 

„Gyermekek bölcsődei ellátása” alaptevékenységi feladatot, illetve ennek megfelelően 

kiegészítésre került a költségvetési szerv alaptevékenységének leírása. Törölni szükséges  a 

„Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” és a „Munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben” kormányzati funkciókat, mivel az étkeztetési alaptevékenységet a 

Városgondnokság látja el. (Előterjesztés 1-2. sz. melléklete) 

 

A Polgári Szociális Központ esetében az NGM rendelet törölte a „Családsegítés” 

alaptevékenységet, illetve az „Idősek, demens betegek nappali ellátása” alaptevékenységet 

megbontotta, így „Idősek nappali ellátása” tevékenység kerül új alaptevékenységként 

felvételre. Pontosításra és bővítésre került a költségvetési szerv alaptevékenységének leírása is. 

(Előterjesztés 3-4. sz. melléklete) 

 

A Városgondnokság alaptevékenységi köre bővül az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 

kormányzati funkcióval, illetve a fióktelephelyként feltüntetett gyermeküdülő megfogalmazás 

pontosítása vált szükségessé a kincstárral történt egyeztetés alapján. A kormányzati funkció 

kódoknak megfelelően a költségvetési szerv alaptevékenysége is módosul, valamint a 

költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjébe beépítésre került az 5 év időtartam. A 

módosító okiratban szereplő egyéb módosítás az új formátumra való átállás miatt vált 

szükségessé.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

 

Polgár, 2016. február 8. 

     Tisztelettel:  

         Tóth József 

         polgármester 

     

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

    …./2016. (II. 18.) sz. határozat 

  
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Alapító Okiratok módosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

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

szerinti, a  Napsugár Óvoda Bölcsőde  alapító okiratának 

módosító okiratát elfogadja. 

 

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

szerinti, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. 

 

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

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 
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Határozati javaslat 

    …./2016. (II. 18.) sz. határozat 

  
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Alapító Okiratok módosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztés 3. számú melléklete 

szerinti, a  Polgári Szociális Központ alapító okiratának 

módosító okiratát elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület az előterjesztés 4. számú melléklete 

szerinti, a Polgári Szociális Központ módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. 

 

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

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

    …./2016. (II. 18.) sz. határozat 

  
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Alapító Okiratok módosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztés 5. számú melléklete 

szerinti, a  Városgondnokság alapító okiratának módosító 

okiratát elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület az előterjesztés 6. számú melléklete 

szerinti, a Városgondnokság módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. 

 

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

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére 

küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 


