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A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 

44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódok 2016. január 1-

jétől érvényes változását. A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Ávr.) felhatalmazása alapján hivatalból indított eljárás keretében az NGM rendelet szerint 

hatályát vesztett alaptevékenységi kormányzati funkció kódokat törölte, ahol pedig lehetséges 

volt az új kormányzati funkció kódnak megfeleltetés, ott nyilvántartásba bejegyezte az új 

kódot vagy kódokat. 

Az NGM rendelet 12. §-a szerint a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek teljes körénél 

2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes 

kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. 

Tekintettel arra, hogy az NGM rendelet kormányzati funkciók felsorolásába több új kód is 

bekerült, az önkormányzatnakszükséges áttanulmányozni a módosulásokat, mivel az NGM 

rendelet 12. § értelmében nemcsak a költségvetési szerveik, hanem saját szervezeti és 

működési szabályzatuk módosítása is szükséges lehet, ha tartalmazza az alaptevékenység 

kormányzati funkció kódjaikat. 

A kormányzati funkció módosítás miatti változás-bejelentési kérelmet, az Ávr. 167/c. § (5) 

bekezdés rendelkezése szerint, legkésőbb 2016. március 9-ig kell benyújtani a Magyar 

Államkincstárhoz. 

 



Halimba Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014. 

(XII.8.) önkormányzati rendeletének 2. függeléke tartalmazza az önkormányzatnál 

alkalmazandó kormányzati funkciókat. Ebből törlésre kerül megszűnés miatt a 107054 

Családsegítés kormányzati funkció. Elnevezésében változott a 104042 Család és 

gyermekjóléti szolgáltatások, valamint új a 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

kormányzati funkció. 

A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde alapító okiratába a 104030 Gyermekek 

napközbeni ellátása kormányzati funkció helyett bevezetésre került a 104031 Gyermekek 

bölcsődei ellátása, valamint felvételre került új kormányzati funkcióként a 104037 

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fentiek ismertében kérem Önöket, hogy Halimba Község Önkormányzatának szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.8.) önkormányzati rendeletének 2. függeléke 

módosításáról szóló 1. Határozati javaslat szerint, valamint  

aHársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde módosító alapító okiratát és egységes szerkezetű 

alapító okiratát a 2. Határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjenek. 

 
 

1. Határozati javaslat 

 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 

hogy Halimba Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2014. (XII.8.) önkormányzati rendeletének 2. függelékét a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától érvényes kormányzati funkcióknak 

megfelelően módosítsa. 

 

 

Felelős:         polgármester 

Határidő:    azonnal 

 

 



2. Határozati javaslat 

 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hársfa Óvoda és Egységes 

Óvoda-bölcsőde – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító 

okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 

Alapító Okiratát jóváhagyja. 

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot az érintetteknek küldje meg, és a változás bejelentést a 

Magyar Államkincstár felétegye meg. 

 

Felelős:        polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

Halimba, 2016. február 18. 

 
 
 
 
 Tóbel János 
 polgármester 


