Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám: 301/ 64-4 /2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Képviselő-testület 2016. február 26-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
testületi üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Kurucz Attila
Bende István
Deák Attila
Király László

polgármester
alpolgármester

képviselők
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 5 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A
meghívó szerinti napirendet javasolja tárgyalni.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendjét.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:

16/2016. (02.26.) számú h a t á r o z a t o t :
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
A nyilvános rendkivüli ülés napirendje :
1. A Balatonfüredi Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásának (2014.06.30.- án
egységes szerkezetbe foglalt) módosítása.
Előadó: Mlinkó István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

A Balatonfüredi Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásának (2014.06.30.- án
egységes szerkezetbe foglalt) módosítása.

Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
2016.február 15.-én, 8.00-tól a Balatonfüredi Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén
vett részt , melynek többek közt napirendi pontja volt a Balatonfüredi Többcélú Társulása,
Társulási Megállapodásának (2014.06.30.-án egységes szerkezetbe foglalt) módosítása. Ennek
szükségességét indokolta a 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 érintett törzskönyvi alanyok
esetében átvezetett változásokat az Értesítés című dokumentumban közölte az alapító
szervvel. Az Értesítés felhívja a figyelmet az NGM rendelet 12. §-ára, mely 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.
Tekintettel arra, hogy az NGM rendelet kormányzati funkciók felsorolásába több új kód is
bekerült, az önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatnak, a társulásnak és a térségi
fejlesztési tanácsnak szükséges áttanulmányozni a módosulásokat, mivel az NGM rendelet 12.
§ értelmében nemcsak a költségvetési szerveik, hanem saját szervezeti és működési
szabályzatuk vagy társulási megállapodásuk módosítása is szükséges lehet, ha tartalmazza az
alaptevékenység kormányzati funkció kódjaikat. A törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentési

kötelezettségük van akkor is, ha szervezeti és működési szabályzatuknak vagy társulási
megállapodásuknak nem része az alaptevékenységi funkció kódjaik felsorolása.
A kormányzati funkció módosítás miatti változás-bejelentési kérelmet, az Ávr. 167/c. § (5)
bekezdés rendelkezése szerint, legkésőbb 2016. március 9-ig kell benyújtani a Magyar
Államkincstárhoz.
A kormányzati funkció kódokhoz kapcsolódóan felhívjuk az önkormányzatok, társulások
figyelmét, hogy a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó kormányzati
funkciót csak annál az önkormányzatnál, társulásnál lehet szerepeltetni, mely a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a feladat
címzettje, és a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat nem intézmény keretében látja el. A
közös önkormányzati hivatalt működtető önkormányzatoknál, ha megfelelő képesítésű
személy(ek) alkalmazásával történik a családsegítő- és gyermekjóléti feladat ellátása, akkor a
megfelelő kormányzati funkció kódot a törzskönyvi nyilvántartásban csak a feladat ellátására
kijelölt önkormányzatnál lehet szerepeltetni. A közös hivatal nem székhely
önkormányzatainál az ehhez a feladathoz tartozó, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálathoz
kapcsolódó kormányzati funkció kódokat törölni kell.
Összegezve:
A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén
7/2016.(02.15.) számú határozatával elfogadta a Balatonfüredi Többcélú Társulás „Társulási
Megállapodás módosítása” okiratot (1.sz. melléklet) , valamint az ez alapján készült egységes
szerkezetű „Társulási Megállapodást” (2.sz.melléklet)
A módosítások jellemzően a kormányzati funkció kódok változása illetve a feladatkörök
önálló tagozódása okán vált szükségessé.
1. A Balatonfüredi Többcélú Társulás ; Társulási Megállapodásának (a továbbiakban:
Megállapodás) 12. pont - A Társulás által ellátott Közszolgáltatások- 12.1. pontjának első
fordulatában megjelölt (kormányzati funkció : 107054) törlésre kerül.
2. A Balatonfüredi Többcélú Társulás ; Társulási Megállapodásának (a továbbiakban:
Megállapodás) 12. pont - A Társulás által ellátott Közszolgáltatások- 12.1. pontjának
második fordulata kiegészítésre kerül az alábbiakkal: ( kormányzati funkció : 104043)
3. A Balatonfüredi Többcélú Társulás ; Társulási Megállapodásának (a továbbiakban:
Megállapodás) 12. pont - A Társulás által ellátott Közszolgáltatások- 12.2. pontjának
negyedik fordulata helyébe a következő 12.2. pont negyedik és ötödik fordulata lép:
12.2.


a 65/F. §-ában meghatározott idősek nappali ellátása
(kormányzati funkció :102031)

Aszófő,
Balatonakali,
Balatoncsicsó,
Balatonfüred,
Balatonszepezd,
Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes,
Paloznak, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Zánka önkormányzat
területén


a 65/F. §-ában meghatározott demens betegek nappali ellátása
(kormányzati funkció :102032)
Aszófő,
Balatonakali,
Balatoncsicsó,
Balatonfüred,
Balatonszepezd,
Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes,
Paloznak, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Zánka önkormányzat
területén.

„Társulási Megállapodás módosítása” társulási megállapodás a társulási tag önkormányzatok
Képviselő-testületeinek elfogadó döntését és a polgármesterek által történő aláírását követően
2016. február 29. napján lép hatályba.
Fentiek ismeretében kérem, hogy fogadják el a mellékelt határozati javaslatot.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
17/2016. (02.26.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás
Társulási Tanács 2016. február 15-i ülésén jóváhagyott - Balatonfüredi Többcélú Társulás
„Társulási Megállapodás módosítása” okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes
szerkezetű „Társulási Megállapodást” elfogadja.
2. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás
„Társulási Megállapodás módosítása” okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes
szerkezetű „Társulási Megállapodás” aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
10:20 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Soltész Attila
osztályvezető

