
 
 
                     
2.  NAPIREND 

 
Ügyiratszám                                  1/133-14/2016.            

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Társulási Tanács 2016. augusztus 10.-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak 

Óvodafenntartó Társulása törzskönyvi módosítása 
 

Előterjesztő: Tóth Csaba Társulás elnöke 
 

Előkészítő:  Orbán Andrásné Társulási referens 
Meghívottak:   
Előterjesztést látta:  …………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző 

 
 
Tisztelt Társulási Tanács ! 
 

1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 
29.)NGM rendelet 2015. január 1- vel bekövetkezett változása miatt szükséges 
adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos 
adatmódosítást hajtott végre.   

 
2) A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulására 

vonatkozó, Magyar Államkincstárnál vezetett, közhiteles nyilvántartásban 
bejegyzett kormányzati funkciók kódjaira vonatkozóan 2015. január 1-jei 
dátummal a kincstár hivatalból adatmódosítást hajtott végre, az alábbi változások 
átvezetése történt meg: 

 
- kormányzati funkció kód: 096010 – Óvodai intézményi étkeztetés helyett 
                                                      096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
           096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 

3) Az NGM rendelet 12. §-ában előírtak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzettek teljes körénél 2016. március 1-jéig gondoskodni kellett a létesítő 
okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő 
aktualizálásáról.  

 
 
A vonatkozó jogszabály értelmében a hivatalból történő módosítást a Társulási Tanácsnak 
határozattal kell tudomásul venni.  
 
Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
 



 
 
 
 
Határozati javaslat 

….. /2016. (            ) Társulási Tanács Határozata 

 
      

1) Lesenceistvánd, Uzsa Községek 
Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 
Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak 
alapján, az NGM rendelet 2016. január 1-jével 
bekövetkezett változása miatt, és a Magyar 
Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető 
szerv hivatalból indított eljárása keretében 
végrehajtott kormányzati funkció kód átvezetését 
elfogadja, tudomásul veszi. 
 
2) Lesenceistvánd, Uzsa Községek 
Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 
Társulási Tanácsa a törzskönyvi adatai közé a 
„096010- Óvodai intézményi étkeztetés” helyett 
felveszi  – figyelemmel a 68/2013.(XII.29.) NGM 
rendelet 2015. január 1- vel bekövetkezett 
változásaira- a „ 096015- Gyermekétkeztetés 
köznevelési intézményben” és a „096025- Munkahelyi 
étkeztetés köznevelési intézményben” feladatot.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Társulás elnöke, Jegyző 
 

 
            Tóth Csaba. 

               Társulás elnöke 
 

 

   
 


