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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 114/2016. 
 
Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kormányzati funkcióinak 
felülvizsgálata 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető, mb. aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
Nagykovácsi, 2016. december 7. 
 
        jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2016. december 7. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Előzmény: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet tartalmazza azon 
kormányzati funkciókat és szakfeladatokat, amelyek a költségvetési számvitelben 
bevételek és kiadások elszámolásának alapját képezik. A bevételeket és kiadásokat 
azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében felmerülnek, így 
indokolt, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett kormányzati funkciók naprakészek 
legyenek. 
 
Tényállás: Új kormányzati funkciók beemelése érdekében a Magyar Államkincstár 
részéről érkezett megkeresés, illetve a mobilitási hét támogatása tekintetében a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött szerződés is előírta számunkra 
további egy kormányzati funkció nevesítését. 
Fentiek alapján a törzskönyvi nyilvántartásba beemelendő kormányzati funkciók az 
alábbiak: 
 
018010  Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
018020  Központi költségvetési befizetések 
018030  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
900010  Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
900020  Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
900060  Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
056010  Komplex környezetvédelmi programok támogatása 
 

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat alapításával egyes kormányzati 
funkciókhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása átkerült az új intézményünkhöz, így 
az önkormányzati törzskönyvi nyilvántartásban történő jelölésük nem indokolt. 
A Nagykovácsi Általános Iskola működtetése 2017. január 1. napjától állami feladattá 
válik, így a működtetéssel kapcsolatos kormányzati funkciók törlése is szükségessé 
vált. 
Fentiek alapján a törzskönyvi nyilvántartásból törlendők az alábbi kormányzati 
funkciók: 
 
074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
104030  Gyermekek napközbeni ellátása 
091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés 
meghozatalára. 
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Nagykovácsi, 2016. december 7. 

 
         Kiszelné Mohos Katalin 
        polgármester 
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 HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kormányzati funkcióinak 
felülvizsgálata  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásába az alábbi kormányzati funkciók beemelendők illetve 
törlendők: 
 
Beemelendő, új kormányzati funkció 
018010  Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
018020  Központi költségvetési befizetések 
018030  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
900010  Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
900020  Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
900060  Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
056010  Komplex környezetvédelmi programok támogatása 
 
Törlendő kormányzati funkció 
074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
104030  Gyermekek napközbeni ellátása 
091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
 
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a kormányzati funkció változások törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetésének kezdeményezésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
  
 


