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az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében 2013. december 31-éig az önkormányzat 
jogi személy bevételeinek és kiadásainak elszámolása a szakfeladatrendről és az 
államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján történt. 
2014. január l-jétől a fent hivatkozott jogszabályt hatályon kívül helyezte a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) amely az önkormányzat jogi személy 
számára előírta a kormányzati funkció kódok alkalmazását. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
167/B. §(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Államkincstár 2014. január 
l-jei hatállyal a törzskönyvi nyilvántartásba felvette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége kormányzati funkció kódját az önkormányzat jogi személy 
törzskönyvben szereplő szakfeladata alapján. Az önkormányzat jogi személy közfeladatait és 
egyéb tevékenységeit szabályozó kormányzati funkció kódok további - a Rendelet l. §-a 
szerinti- felvételére azonban csak a Képviselő-testület jóváhagyása alapján van lehetőség. 

A fentiekre tekintettel az l. mellékletben foglalom össze azon kormányzati funkciókat, 
amelyek felvételét a törzskönyvi nyilvántartásba javasolom. Egyben tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy az l. mellékletben foglaltakon kívül további ún. technikai funkció 
használatára is van lehetőség, ezek a funkciók azonban a törzskönyvi nyilvántartásban nem 
szerepeltethetők. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. május ,J " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

..... ./2014. (V. 22.) határozata 
az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióit az l. melléklet szerint 
határozza meg. 
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Megnevezés 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalokjogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 
Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
Állampolgársági ügyek 
Kiemeit állami és önkormányzati rendezvények 
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
Közterület rendjének fenntartása 
Bűnmegelőzés 

Baleset-megelőzés 

Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 
Start-munka program - téli közfoglalkoztatás 
Állat -egészségügy 
Út, autópálya építése 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
Közúti járművontatás 
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
Szeunyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
Lakóépület építése 
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
Közvilágítás 
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Zöldterület-kezelés 
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
Egyéb kiadói tevékenység 
Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 
Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
Idősek, demens betegek nappali ellátása 
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
Gyermekek átmeneti ellátása 
Gyermekek napközbeni ellátása 
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás 
Hajléktalanok átmeneti ellátása 
Hajléktalanok nappali ellátása 
Szociális étkeztetés 
Szociális szolgáltatások igazgatása 


