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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 104. § (1) bekezdése szerint 
a Magyar Államkincstár közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő nyilvántartást vezet a helyi 
önkormányzatokról. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Ávr.) 167/A. § (1) bekezdése rendelkezik azokról a kötelező tartalmi elemekről, melyet a törzskönyvi 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell. A 4. pontja szerint a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a helyi 
önkormányzat főtevékenységét az államháztartási szakágazatok rendje, valamint közfeladatát, alap-
tevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfe-
ladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2014. január 1-
jével új kormányzati funkciókat léptetett hatályba a régi államháztartási szakfeladatok helyett. A törzs-
könyvi jogi személy, így a helyi önkormányzat államháztartási szakfeladat kódjait a Magyar Állam-
kincstár hivatalból indított eljárásában az új kormányzati funkcióknak megfeleltetve, Őrbottyán Város 
Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában átvezette. A nyári gyermekétkeztetés és az Őrbottyáni 
GAMESZ létrehozása kapcsán áttekintettük az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő 
kormányzati funkciókat és kiderült, hogy a korábban az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést tartalma-
zó szakfeladat kimaradt az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásából, holott ezt a feladatot hosszú 
évek óta ellátja az önkormányzat.Jelen előterjesztés e hiba kijavítására irányul azzal, hogy az önkor-
mányzat kormányzati funkciói közé felveszi a következő két funkciót: 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

A törzskönyvi nyilvántartás ilyen tárgyú módosításához a képviselő-testület döntése szükséges, ezért 
kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
– Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
– A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
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6. HATÁROZAT -TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (XI. 11.) számú határozata Őr-
bottyán Város Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartá sának módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Őrbottyán Város Önkormány-
zat törzskönyvi nyilvántartását úgy módosítja, hogy az önkormányzat által ellátandó feladatok közé 
felveszi a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és a 096025 Munkahelyi étkeztetés 
köznevelési intézményben kormányzati funkciókat. Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a törzskönyvi 
nyilvántartás módosításáról. 

Őrbottyán, 2015. október 27. 
 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 201/2015. (XI. 11.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzat törzskönyvi nyilvántart ásának módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Őrbottyán Város Önkormány-
zat törzskönyvi nyilvántartását úgy módosítja, hogy az önkormányzat által ellátandó feladatok közé 
felveszi a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és a 096025 Munkahelyi étkeztetés 
köznevelési intézményben kormányzati funkciókat. Felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a törzskönyvi 
nyilvántartás módosításáról. 

 

Határid ő:  azonnal 

Felelős:  jegyző 

Végrehajtást végzi:  humánpolitikai ügyintéző 

 


