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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

  Rendelet   
Határozat X normatív 

  hatósági 
  egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási 
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján a Képviselő-testület 
117/2012. (III.22.) és 119/2012. (III.22.) határozataival módosította a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratát oly módon, hogy az megfeleljen a megváltozott jogszabályi környezetnek. 
 
A hatályos jogszabályi rendelkezések teljesen elkülönítik egymástól a helyi önkormányzat, 
annak költségvetési szervei és a nemzetiségi önkormányzat költségvetését és gazdálkodását, a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában ezért már kizárólag az általa ellátott ágazati 
feladatok jelennek meg, melyeket a jogszabály kifejezetten hozzá telepít, azaz a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratából törlésre kerültek. 
 
A Magyar Államkincstár felhívta a helyi önkormányzatok jegyzői és gazdasági vezetői 
figyelmét arra, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok 
tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatokat – tekintettel arra, hogy azok alapító okirattal 
nem rendelkeznek – belső szabályzatban vagy a képviselő-testület döntésével szükséges 
rögzíteni. A Magyar Államkincstárral történt egyeztetést követően célszerűnek látszik e 
szakfeladatrendet normatív határozatban megállapítani. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
Budapest, 2012. május 10. 
 
 
 
 
        Dr. Bácskai János s.k. 
            polgármester 



 
1. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok megállapításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatait 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
421100 Út, autópálya építése 
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
660002 Egyéb pénzügyi tevékenység 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
691002 Egyéb jogi tevékenység 
811000 Építményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 
841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása 
841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása 
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása 
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása 
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842428 Bűnmegelőzés 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
854318 Tankönyv- és jegyzettámogatás 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 



860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 
862211 Járó betegek gyógyító szakellátása 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex 
támogatása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása 
889913 Nappali melegedő 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
889929 Utcai szociális munka 
889931 Családi pótlék 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
889969 Egyéb speciális ellátások 
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
támogatásuk 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 



931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 

 
 

2. Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a szakfeladat változások a Magyar Államkincstár 
törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetéséről. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap 
 


