
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

8' · . számú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 
megállapításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 
457/2018. (XII. 13.) KÖKT határozatával fogadta el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kormányzati funkcióit. A döntésről szóló 
határozat (a továbbiakban: határozat) a Magyar Állar:ikincstár (a továbbiakban: MÁK) felé 
megküldésre került. 

A MÁK a határozat bejegyzéséhez felülvizsgálta valamennyi, már a korábbi években a 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkciót , és hiánypótlási felhívással 
fordult az Önkormányzathoz. 
A határozat mellékletében foglalt táblázat 92. sorában szereplő 104030 és a 93 . sorában 
szereplő 104031 kormányzati funkciók megnevezései nem felelnek meg a hatályos 
jogszabálynak, pontosításuk szükséges. A hiánypótlási felhívás az előterjesztés 2. melléklete. 

Az alkalmazott kormányzati funkciókódok áttekinthető szabályozása erdekében új normatív 
határozat megalkotását javasolom. 

II. IIatásvizsgálat 

Az érintett kormányzati funkciók elnevezése változásának átvezetése biztosí(ja az 
Önkormányzat könyvelési tevékenységének a jogsze::-űségét. A határozathozatalnak egyéb 
hatása nincs. 

III. A végrehajtás feltételei 

A normatív határozat érvényességéhez szükséges, hogy az a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működé~.i Szabályzatáról szóló 
31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdése szerint az Önkormányzat 
honlapján közzétételre kerüljön. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-kstülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. január „ Jf 



1. melléldet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvi~elő-testületének 

.. ./2019. (1. 17.) határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 

megállapításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviseléo-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióit é.Z 1. melléklet szerint 
határozza meg. 
2. Ez a határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
3. Ezt a határozatot 2019. január 1-j étől kell alkalmazni. 
4. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 
megállapításáról szóló 457/2018. (XII. 13.) normatív határozata. 
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1. melléklet a . ../2019. (I 1í.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkciói 

A B 
Kormányzati Megnevezés 
funkció kód 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kaocsolatos feladatok 
013360 1 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
016030 Állampolgársági ügyek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031030 Közterület rendiének fenntartása 
031060 Bűnmegelőzés 

031070 Baleset-megelőzés 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatasa 
041160 Földmérés, térképészet 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
042180 Állat-egészségügy 
045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 
045120 Út, autópálya éoítése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
045180 Közúti járművontatás 



23 047120 Piac üzemeltetése 
24 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
25 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
26 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetéEe 
27 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és 

fenntartása 
28 061020 Lakóépület építése 
29 061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 
30 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
31 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
32 064010 Közvilágítás 
33 066010 Zöldterület-kezelés 
34 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
35 072111 Háziorvosi alapellátás 
36 072112 Háziorvosi ügveleti ellátás 
37 072311 Fogorvosi alapellátás 
38 074011 F oglalkozás-egészségügvi alapellátás 
39 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 
40 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
41 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
42 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
43 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
44 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelő:;,;ésének programjai, 

tevékenységei 
45 074054 Komplex egészségfejlesztő , prever_ciós programok 
46 076062 Település-egészségügyi feladatok 
47 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fe lesztése 
48 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység é3 támogatása 
49 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége é-s támogatása 
50 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
51 081044 Fogvatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenys~ge és támogatása 
52 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és :ámogatása 
53 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
54 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
55 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
56 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs teYékenység 
57 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
58 082064 Múzeumi közművelődési , közönségkapcsolati tevékenység 
59 082070 Történelmi hely, építmény, egvéb látványosság működtetése és megóvása 
60 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
61 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
62 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
63 083020 Könyvkiadás 
64 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
65 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
66 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
67 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
68 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
69 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 



70 086090 Egvéb szabadidős szolgáltatás 
71 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
72 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
73 091250 Alapfokú művészetoktatással összeffürn:ő működtet~si feladatok 

74 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanu1ók nevelésével, oktatásával 
összeffürn:ő működtetési feladatok 

75 092260 Gimnázium és szakképző iskola ta::mlóinak közismereti és szakmai 
elméleti oktatásával összefüggő müködtetési feladatok 

76 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 

77 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
78 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
79 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
80 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési fel2.datai 
81 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbü ellátása 
82 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 
83 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
84 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és é letminőségét segítő 

programok, támogatások 
85 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
86 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
87 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 
88 102031 Idősek nappali ellátása 
89 102032 Demens betegek nappali ellátása 
90 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
91 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
92 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, rr_unkahelyi bölcsőde, 

1 napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 
93 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében töiiér_ő ellátása 
94 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
95 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
96 104043 Család és gyermekjóléti központ 
97 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
98 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés.e 
99 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
100 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
101 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
102 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
103 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
104 107080 Esélyerrvenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
105 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
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Tárgy: füánypótlási felhívús törzskönyv i 
nyilvúntartásí eljárásban 

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT vezetője részére 

Elektronikus elérhetősége: 548917367 
B~dapest 
Sz!=!nt László tér 29 
1102 

VÉGZÉS 

A(z) BUDAPEST FÖV ÁROS X . KERÜLET KÖBÁNY AJ ÖNKORMÁNYZAT ( 1102 Budapest, 
Szent László tér 29) által benyújtott, 2018. december hónap 21. rnpján, a 01-TNY-1750-1 /2018-
735737 iktatószámon érkeztetett, BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AJ 
ÖNKORMÁNYZAT (törzskönyvi azonosító: 735737) megnevezésű törzskönyvi jogi személyre 
vonatkozó, "Változásbejelentés - Önkormányzati egyéb törzskönyvi jogi személy" tárgyú kérelm e 
hiányos az alábbiak szerint: 

- Felhívom figyelmét, hogy a törzskönyvi eljárás, ezen belül az okiratok alkahrazhatósági dátumát illetően a 
jogszabály nem ad lehetőséget visszamenőleges hatályba léptetésre. 
2019.január 1-jét követően az okiratok csak a törzskönyvi bejegyzés napjával fogadhatók be. 
Kérem hogy, a B203-as változásbejelentési kérelem "Érvénybe lépés" sorában a bejegyzés napját jelölje be. 

A konnányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok c,sztályozási rendjéről szóló 68/2013 . 
(XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklete alapján a 104030-as és 104031-es kormányzati funkció megnevezésé t 
javítani kell. 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahe yi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

Kérem, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltakat az erre szolgáló B600-as nyomtatványon teljesítse . A 
javított B203-as kérelmet pdf fájlként tudja csatolni a B600-as nyomtatványhoz. Ne egy új 8203-as kérelmet 
nyújtson be. 

Felhívom figyelmét, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44 . ~-a alapján 
egy eljárásban csak egy hiánypótlás adható. A hiánypótlásnak 2019 . j anuár 4 . napjáig be kell érk ezni e 
Igazgatóságunkra, ellenkező esetben az eljárás az Ákr. 47. § (1) bekezdés b.) pontja alapján megszüntetésre 
kerül. Az Ákr. 49. §-a lehetővé teszi, hogy az ügyfél az eljárás szünetelését kérje (B606+polgármesteri 
kérelem), a szünetelés időtartama hat hónap, mely idő alatt a határidők nyugszanak. 

A hiánypótlási felhívásnak 2019. január 04-ig tehet eleget. A hiánypótlási felhívás teljesítésének 
határideje az ügyintézési határidőbe beszámít. 
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Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, ennek hiányában a 
kérelme nem bírálható el és tekintettel arra, hogy a törzskönyvi nyilvántartási eljárás hivatalból nem 
folytatható, a kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárást megszüntetem. 

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, an::1ak hiányában az eljárást 
megszüntető végzés ellen indított közigazgatási perben támadható meg_ 

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel. 

INDOKOLÁS 

A(z) BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁN~ AI ÖNKORMÁNYZAT a(z) BUDAPEST 
FÖVÁROS X . KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMANYZAT megne\ezésű törzskönyvi jogi 
személyre vonatkozó , "Változásbejelentés - Önkormányzati egyéb törzskör.yvi jogi személy" tárgyú 
kérelmet nyújtott be hatóságomhoz / a Magyar Államkincstár Bu dapesti és Pest Megyei 
Igazgatósághoz. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kérelmet megvizsgálta az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. §-a, 
167 /C. §-a, 167 /E. §-a, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok alapján. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a to\ábbiakban: Ákr.) 44 . §-a 
alapján, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel :neg, vagy megfelel, de a 
tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő 
megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - ha törvény vagy 
kormányrendelet másként nem rendelkezik - egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a. továbbiakban: Áht.) 104. § (2) bekezdése 
alapján a hiánypótlási felhívás teljesítésére legfeljebb 15 napos határidő állaprtható meg. 

A kérelem elbírálásához a fenti jogszabályi előírások alapján szükséges a rendelkező részben 
részletezett hiányok pótlása. 

Végzésemet az Ákr. 44. §-a, 4 7. § (1) bekezdés b) pontja, 50. § (5) bekezdése, 80. § ( l) bekezdése, 81. 
§ (1) bekezdése, 112. §-a, valamint az Áht. 104. § (2) bekezdése alapján hozt:1.m meg. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törz~könyvi nyilvántartási eljárásra 
vonatkozó hatáskörét az Áht. 104. §(!)bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szóló 
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza m~g. 

Budapest, 2018. december 28. 

Sebestyén Gabriella a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója 
nevében és megbízásából. 

P.H. 

Kapják: 

Kánya :::.,ászlóné 
Dsztál :Jvezető 

1. BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT ( 1102 Budi: pcst, Szent Lúszló tér 29) 

2. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci út 138) 
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