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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a „MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMIN ŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás 
kormányzati funkciószámainak bevezetése tárgyában 

 
(Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) 

 
 
2013. december 29-én a Magyar Közlöny 220. számában megjelent az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 
módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM (továbbiakban: NGM rendelet) rendelet. 

A Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási 
szakfeladat kódok 2013. december 31-i hatállyal minden törzskönyvi alany tekintetében hiva-
talból indított eljárás keretében lezárásra kerültek.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium az alaptevékenységek besorolását eddig biztosító államház-
tartási szakfeladatok helyett új kormányzati funkció számokat vezetett be. A minisztérium az 
áttérés segítésére összerendelő táblázatot készített, mely a számok átfordítását segíti. 

A törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár e tábla alkalmazásával, a törzs-
könyvi nyilvántartásban nyilvántartott szakfeladat kódokra vonatkozóan, hivatalból indított 
eljárás keretében eseti, illetve csoportos adatmódosítást hajtott végre az NGM rendelet ha-
tályba lépésekor érvényes adatok tekintetében. A megfeleltetés eredményeképpen előállt 
kormányzati funkció kódok a törzskönyvi nyilvántartásba 2014. január 1-jei hatályosulási 
dátummal kerültek bejegyzésre.  

A jelenlegi hatályos jogszabályok alapján a költségvetési szervek Alapító Okiratainak tartal-
maznia kell a kormányzati funkció számokat. A „MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMIN Ő-
SÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás szakfeladatait a Társulási megállapodás „1. 3. Társu-
lás jogállása” pontja tartalmazza, melyet a fentiek alapján módosítani szükséges az új kor-
mányzati funkció számokra.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen megtárgyalni és elfo-
gadni. 

 

Határozati javaslat 
 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „MIN-
DENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társu-
lás Társulási megállapodásának, 1.3. Társulás jogállása” pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és álta-

lános igazgatási tevékenysége 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
063080  Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemelte-

tése 



066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás aláírására. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester  

    
 
 
Kunfehértó, 2014. február 20. 
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