
ELŐTERJESZTÉS 

 

a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodásának módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 

és szakágazati feladatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM 

rendelet) módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.) NGM rendelet. 

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján 

a Magyar Államkincstár a kormányzati funkciókódokat érintő változásokat hivatalból indított eljárás 

keretében a Társulás és intézményei vonatkozásában a törzskönyvi nyilvántartásban átvezette. 

A Kincstár felhívása alapján azonban a kormányzati funkció kód változásokat a költségvetési szervek 

alapításáról szóló okiratokban is módosítani kell, tekintettel arra, hogy az alapító okiratok érvénytelen 

kódokat nem tartalmazhatnak. Az NGM rendelet 12. §-ban előírtak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzettek teljes körénél 2016. március 1-ig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-től 

érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. 

Ezzel összhangban a legutóbbi társulási ülésen előterjesztésre került a társulási megállapodás módosításának 

tervezete, melyben az alábbi változtatások kerültek átvezetésre: 

 

- A „102 030-Idősek, demens betegek nappali ellátása” kormányzati funkció kód helyett a „102 031-Idősek 

nappali ellátása” került feltüntetésre. 

- A „107 054-Családsegítés”, mint önálló kormányzati funkció megszűnt, és „104 042- Család és 

gyermekjóléti szolgáltatások” együttes megnevezés alatt szerepel a megállapodásban. 

- A gyermekétkeztetés működési területe kiegészítésre került Hollóháza község közigazgatási területével, 

tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetést a Hegyközi Általános Iskolában tanuló hollóházi gyermekek is 

igénybe veszik. 

- A 104 030-Gyermekek napközbeni ellátása helyett külön kormányzati funkció használandó a bölcsődei 

ellátásra (104 031-Gyermekek bölcsődei ellátása), mely szintén módosításra került. 

Ezen túlmenően az Mötv. 93. §-nak 14. pontja alapján – mely szerint a társulási megállapodás kötelező 

tartalmi elemét képezi a társulás működéséről évente egy alkalommal történő beszámolás kötelezettsége - a 

társulási megállapodás III. fejezete kiegészítésre került a 11.) ponttal. 

A társulási megállapodás módosítását a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás Társulási Tanácsa 

5/2016. (II.04.) határozatával jóváhagyta.  

 

A hatályban lévő megállapodás IV. fejezet 1.) pontja alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.  

E szabályozás értelmében - a társulási tanács döntésével összhangban - kérem a Tisztelt Képviselő-testületet 

a társulási megállapodás módosításának jóváhagyására. 

 

Kelt: Pálháza, 2016. február 10. 

 

Tisztelettel: 

Szebeni Endre 

 polgármester 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (...) számú határozata 

a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

_____________________________________________________________________________________ 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hegyközi Területfejlesztési és 

Alapellátási Társulás Társulási Tanácsa által 5/2016. (II.04.) számú határozattal jóváhagyott társulási 

megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
 
 


