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6. napirend  

Ügyiratszám:  /2016. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 Zalahaláp Képviselő-testület 2016. február 10.-i ülésére 
 

Tárgy:  Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatainak  módosítása 

 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 

 

Előkészítette:  Lukács Tiborné főelőadó 

 Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

Meghívottak:   

 

 

Előterjesztést látta:  

 

 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1) 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 Ávt. 167/C. § (1) bekezdés d) 

pontjában foglaltaknak megfelelően, tekintettel arra, hogy az okiratok érvénytelen 

kormányzati funkció kódokat nem tartalmazhatnak.   

Az NGM rendelet 12. §-ában előírtak 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.  

 

Zalahaláp Község Önkormányzatra vonatkozó, Magyar Államkincstárnál vezetett, közhiteles 

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

dátummal a kincstár hivatalból adatmódosítást hajtott végre, az alábbi változások átvezetése 

történt meg: 

 

- kormányzati funkció kód: 107054 –  Családsegítés helyett 

                                                       104042 – Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

 

A vonatkozó jogszabály értelmében a hivatalból történő módosítást a Képviselő-testületnek 

határozattal kell tudomásul venni.  

 

 

2) A törzskönyvi adatok  változtatásának másik fontos  indoka , hogy 2016. január 1. napjától 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladatnak minősül  az arra rászorultak részére az 

ingyenes szünidei  gyermekétkeztetés ( déli meleg főétkezés helyben fogyasztása) 

megszervezése saját konyha működtetésével , vagy vásárolt  élelmezés útján. 

 

 A étkeztetés költségeit 100% -ban le lehet igényelni a Kincstáron keresztül. A szünidőben a 

napi egyszeri ingyenes étkeztetést a hátrányos - , és halmozottan hátrányos helyzetű , 
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gyermekvédelmi támogatásban részesülő  gyermekek részére kell biztosítani az 

önkormányzatnak a szülő kérelmemnek megfelelően.  

 

A részletszabályokat ( időtartam , értesítés , nyilatkozat, stb.)    a  személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet 

új, 2016. január 1. napjától hatályos   13/A. és  13/B. §-ai tartalmazzák.  
 

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

leigényelhessük szükséges  az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába felvenni az 

 

 „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” megnevezésű  , 104037 KOFOG számú 

feladatot.  
 

Kérjük  a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot  

elfogadni szíveskedjenek.  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  ...………/2016. (II. 10. ) számú HATÁROZAT  
 

1) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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) Zalahaláp Község Önkormányzata az önkormányzat 

törzskönyvi adatai közé felveszi –  figyelemmel a  

328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet   13/A. és  13/B. §-

aiban foglaltakra -  a „ 104037 Intézményen kívüli 

gyermekétkeztetés”  feladatot.  
 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt , hogy az adatmódosítás 

törzskönyvi átvezettetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: 2016. február 28. 

Felelős:  Jegyző 

 

 

Zalahaláp , 2016. január 21. 

 

 

       Bedő Lajos Sándor 

         Polgármester     

 

     

 

 


