
                                      
                                      
                                      
                                      

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                             
                             

                                      
                                      
                                      
 Tárgy:   Az Idősek Klubja alapító okiratának módosítása 
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 Összeállította:   Palatin Vivien intézményvezető 
Dr. Görög István jegyző 

                                      
                                      

 Melléklet:   Módosító okirat  
Egységes szerkezetű alapító okirat 

                                      
                                      
                                      
                                      
 A tárgyalás módja:   Az alapító okirat módosítását – figyelemmel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdéseire – nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                      
                                      

 A szavazás módja:   nyílt szavazás, az alapító okirat módosításához – figyelemmel az 
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
minősített többségű – az önkormányzati képviselők több mint 
felének igen – szavazata szükséges. 

                                      
                                      
                                      
           Gencsapáti, 2016. február 3.              
                                      
                                      
                                      
                      (: Palatin Vivien s.k. :)     
                       intézményvezető      
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyar Közlöny 2015. évi 209. számában került kihirdetésre 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, 
mely több ponton módosította az NGM rendeletet. 

 
A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága 2016. január 6-án kelt, 18-TNY-70-2/2016-663753. 
számú levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy – a törzskönyvi nyilvántartást vezető 
szervként – a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkciók kódjait illetően hivatalból 
indított eljárás keretében, eseti csoportos adatmódosítást hajtott végre. 

 
A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság hivatkozott értesítő levele felhívja az 
Önkormányzat figyelmét, hogy a nyilvántartásban hivatalból átvezetett kormányzati funkció kód 
változásokat – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105. § (83)-
(4) bekezdéseire, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdésére figyelemmel – a költségvetési szerv 
alapító okiratában is módosítani kell, mert az alapító okiratok érvénytelen kormányzati funkció 
kódokat nem tartalmazhatnak.  

 
Az NGM rendelet 12. §-a alapján a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek teljes körénél2016. 
március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati 
funkciók megfelelő aktualizálásáról.  
 
 
A hivatkozott értesítő levél felhívja az Önkormányzat figyelmét, hogy az Áht. 105/B. § (2) bekezdése 
alapján a bejelentési, adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségét késedelmesen, 
hibásan, valótlan adattartalommal vagy ugyanabban az eljárásban több alkalommal hiányosan 
teljesítő szerv – figyelemmel az Ávr. 167/H. § (2) bekezdésére – ötszázezer forintig terjedő bírsággal 
sújtható.  

 
 
A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság által végrehajtott adatátvezetés egy ponton érinti 
az Idősek Klubja alapító okiratát, a korábbi kormányzati funkció kód: 102030 – Idősek, demens 
betegek nappali ellátása helyett – a kormányzati kód kettébontásával – 102031 – Idősek nappali 
ellátása, 102032 – Demens betegek nappali ellátása kódok kerültek.  
Az intézmény alapító okiratában csak azt kell feltüntetni, amelyet a törzskönyvi alany ténylegesen 
végez.      
 
Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése alapján a 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek alapító 
okiratainak soron következő első módosításakor az okirati mintáknak megfelelően kell 
átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát.  
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján az alapító okirat módosítással nem érintett részeit az 
új nyomtatványnak megfelelően kell átvezetni, anélkül, hogy erről külön rendelkezni kellene a 
módosító okiratban. A módosító okiratban csak az alapító okirat módosítására okot adó 
változásokat kell szerepeltetni.  
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Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Idősek Klubja Alapító Okiratának módosításáról 
szóló Módosító okiratot a javasolt módosítással hagyja jóvá, és adja ki az egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot.  
A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a Módosító okiratban foglalt módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
 
 
 

       

 

                           
                           

 HATÁROZATTERVEZET   
                           
1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Idősek Klubja Alapító Okiratát az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint módosítja, és jóváhagyja a 
2. számú mellékletbe szereplő, egységes szerkezetbe 
Alapító Okiratot, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi 
az 5/2014. (I.16.) számú képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott alapító okiratát.  

  

    

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Bodorkós Ferenc 
polgármestert, hogy jelen előterjesztés 1. számú melléklet 
szerinti módosító okiratot, valamint a 2. számú melléklet 
szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
aláírja. 

  

    

3. A Képviselő-testület felkéri Bodorkós Ferenc 
polgármestert, hogy gondoskodjon a módosító okirat és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a 
Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság részére 
történő megküldéséről. 

  

                           
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   
    Határidő: 2016. március 1.   
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1. számú melléklet 
 

 
 

Az Alapító Okirat hatályos rendelkezése 
 

A módosítást követő rendelkezés 

 
 
 

11. a) A költségvetési szerv államháztartási szakágazati 
besorolása:  

  881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli 
szociális ellátásának komplex támogatása 

 b) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció 
szerinti megjelölése: 

  102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
  107051 Szociális étkeztetés 
  107052 Házi segítségnyújtás 

 
 
 

 
 
 

 4.4.   A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 
szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati 
funkciószám: 

kormányzati funkció megnevezése 

1. 102031 Idősek nappali ellátása 

2. 107051 Szociális étkeztetés 

3. 107052 Házi segítségnyújtás 
 

 
 
 

  
 
 

 


