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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM 
rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódok 2016. január 1-jétől hatályos 
változását.  
 
A Magyar Államkincstár az érintett törzskönyvi alanyok esetében a változásokat az 
Értesítő című dokumentumban közölte az alapító szervekkel. Az NGM rendelet 12. §-
ában előírtak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett törzskönyvi jogi 
személyek teljes körénél 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 
2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról.  
 
2015. december 31-ével törlésre került a 107054 – Családsegítés kormányzati 
funkció kód, helyette viszont fel kell venni a 104043 – Család és gyermekjóléti 
központ kormányzati funkciót. Új kormányzati funkció kódok is bevezetésre kerültek, 
közülük az Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kódot kell felvenni. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és 
támogassa a Társulási megállapodás módosítását. 
 
 
Eplény, 2016. február 15.   
          
 

Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (II. 24.) határozata 

 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról  

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 
módosításának támogatása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodást 

módosító megállapodás aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás Társulási 

Tanácsának elnökét a képviselő-testület döntéséről. 
 
    
Felelős:  2. pont tekintetében: Fiskál János polgármester, 
                   3. pont tekintetében: dr. Mohos Gábor jegyző 
    
Határidő:  2. pontot érintően: 2016. március 4. 
                   3. pontot érintően: azonnal 
  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 
Eplény, 2016. február 24.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (II. 24.) határozatához 

 
1. A Társulási Megállapodás 2. melléklete helyébe a megállapodás 1. melléklete lép 
 
Barnag, 2016 ……………… 
Eplény, 2016. ………………  
Hidegkút, 2016. ……………… 
Mencshely, 2016. ……………… 
Nagyvázsony, 2016. ……………… 
Nemesvámos, 2016. ……………… 
Pula, 2016. ……………… 
Tótvázsony, 2016. ……………… 
Veszprém, 2016. ………………  
Veszprémfajsz , 2016. ……………… 
Vöröstó, 2016. …………………. 
 

 
 
 

Záradék 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-
testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzési hatállyal fentiek szerinti 

testületi ülésükön az alábbi számú határozatukkal hagyták jóvá.  

 

Önkormányzat neve  határozata polgármester neve, aláírása 
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1. melléklet a Társulási Megállapodást módosító megállapodáshoz 
 
 
„2. melléklet 
 
A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:  
 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és  
általános igazgatási tevékenysége 

013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,  
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

104012  Gyermekek átmeneti ellátása 
104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
104043  Család és gyermekjóléti központ 
106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 
 

A Társulás államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:  

841117  Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó,  

kisegítő szolgálatai” 

  
 
 
 
 
 


