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III. napirend  

Ügyiratszám:  /2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 Zalahaláp Képviselő-testület 2017. december 14.-i ülésére 
 

Tárgy:  Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatainak  módosítása 

 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 

 

Előkészítette:  Marótiné Mohos Zsuzsa pénzügyi és gazdasági ügyintéző 

 Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

Meghívottak:   

 

 

Előterjesztést látta:  

 

 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban a kormányzati funkció 

kód változásokat a költségvetési szerv okiratában is módosítani kell az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 105. § (3)-(4) bekezdés, valamint az Ávr. 167/C. § (1) bekezdés d) 

pontjában foglaltaknak megfelelően, tekintettel arra, hogy az okiratoknak tartalmaznia kell az 

ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt közfeladatok, szakmai alaptevékenységek 

megjelölését, kormányzati funkció kódját. 

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett, közhiteles 

nyilvántartásban bejegyzett kormányzati funkciók kódjaira vonatkozóan 2016. január 1-jei 

dátummal - kormányzati funkció fogalom bevezetésének időpontjával- a kincstár hivatalból 

adatmódosítást hajtott végre. A Magyar Államkincstár felülvizsgálata során megállapítást 

nyert, hogy a Zalahaláp Község Önkormányzatának törzskönyvében nem szerepel a 

falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat kormányzati funkciója. 

 

Az önkormányzat törzskönyvében szereplő kormányzati funkciók és az önkormányzat 

tevékenységeinek összevetése során megállapítottuk, hogy további kormányzati funkciók 

hiányoznak a törzskönyvi nyilvántartásból.  

 

Annak érdekében, hogy a feladatot jogszerűen elláthassuk, illetve az állami finanszírozást 

leigényelhessük szükséges az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába felvenni az alábbi 

feladatokat: 

 

13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
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Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
 

 
 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  ...………/2017. (XII.14. ) számú HATÁROZAT  
 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglaltak alapján az önkormányzat törzskönyvi 

adatai közé felveszi  

 

13350 Az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása 

049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 

 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

  

 feladatait. 
 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adatmódosítás 

törzskönyvi átvezettetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: 2017.12.31. 

Felelős:  Jegyző 

 

 

Zalahaláp , 2017.12.07. 

 

 

       Bedő Lajos Sándor 

           polgármester     

 

     

 

 

 


