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KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 alapján a költségvetési szervek alapító okiratának és a költségvetési 
szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratának a 44/2015. (XII. 30.) 
NGM rendelettel megállapított rendelkezéseire tekintettel szükséges módosítását 2016. 
március 1-jéig kell végrehajtani. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
és a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása 
tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. január 21. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

polgármester 



Tárgy: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása  
 
___/2016.(I. 26.) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombori Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. § (2) bekezdésében biztosított fenntartói jogkörében eljárva, figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§-ában meghatározott tartalomra a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 102031 Idősek nappali ellátása 
2 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

3 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 
4 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
5 107051 Szociális étkeztetés 
6 107052 Házi segítségnyújtás” 

 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombori Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény módosító alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal határozza meg.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy képviseletében és 
nevében az alapító okirat módosítását aláírja. 
 
A határozatról értesül: 
- MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Horváth Izabella intézményvezető 
- Irattár 



Tárgy: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának jóváhagyása 
 
____/2016.(I. 26.) KNÖT h. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombori Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében biztosított 
fenntartói jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására 
kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában meghatározott tartalomra a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
hagyja jóvá. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi.  
 
A határozatról értesül: 
- MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Horváth Izabella intézményvezető 
- Irattár 
 


