




Főosztályok által visszaellenőrzött anyag Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat 
/funkció /működés 

megnevezése 
Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 

/jogszabály

2008. évi 
önkormány-
zati többlet 
ráfordítás 

(Eft)

Főo. 
becsült 
ráfordí-

tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
által 
java-
solt 

kate-
gória

Fontos- 
sági sor-

rend
Megjegyzés

TV műsorszolgáltatás TV műsorszolgáltatás 8 856 ÁSZ jelentés alapján
Lapkiadás Lapkiadás 23 040 ÁSZ jelentés alapján
Összesen 31 896

A közterület ellenőrzése

A közterületek 
jogszerűhasználatának, a 
közterületen folytatott 
engedélyhez, illetve útkezelői 
hozzájárulás-hoz kötött 
tevékenységek 
szabályszerűségének ellenőrzése.

1999. évi LXIII.t. 1.§.(4) bek. A) 
pont; 59/1995. (X.29.) 
Főv.Önk.rend. 15/B.§ (3) bek.; 
22/2004. (V.20.) Önk.rend.; 
34/2004. (VI.24.) Önk. Rend. 
67/2004. (XII.17.) Önk.rend. 
12.§. (2) bek.

V

Jogszabályok betartatása, 
szankcionálás, közterület 
védelme

A közterület rendjére és 
tisztaságára vonatkozó jogszabály 
által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, 
megszüntetése, illetve 
szankcionálása, közreműködés a 
közterület, az épített és a 
természeti környezet védelmében.

1999. évi LVIII.tv. 1.§.(4) bek. 
B) pont; 1/1986. (II.21.) ÉVM-
EüM e.r. 17.§.(1) bek. B) pont; 
48/1994. (VIII.1.) Főv.Kgy. 
16.§.(2) bek.

V

Közrend, közbiztonság 
védelme

Közreműködés a közrend, a 
közbiztonság védelmében, a 
vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásának ellenőrzésében.

1999. évi LVIX.tv. 1.§.(4)bek. d) 
pont,  2009. évi LXXXIV. Tv. V

Önkormányzati vagyon 
védelme

Közreműködés az önkormányzati 
vagyon védelmében

1999. évi LVIX.tv. 1.§. (4)bek. 
e) pont,  2009. évi LXXXIV. Tv. M

Állategészségügyi, 
ebrendészeti feladatok 
ellátása

Közreműködés az állat-
egészségügyi és ebrendészeti 
feladatok ellátásában.

1999.évi LVIII.tv. 1.§. (4) bek. 
G) pont; 54/2008. (XI.21.) 
Önk.rend.

V

Összesen 55 007 40 000
Szakfeladatról átírt! 
3.mell.

Tervtanács működtetése V 1
Településrendezéshez 
változ-tatási tilalom 
elrendelése

V
2

Településrendezési 
szerződés kötés V 3

Összesen 0 0

M
éd

ia
 é

s 
K

ul
tu

rá
li

s K
ht

. Média és Kulturális 
Kht.

Szervezeti egység 
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Főosztályok által visszaellenőrzött anyag Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat 
/funkció /működés 

megnevezése 
Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 

/jogszabály

2008. évi 
önkormány-
zati többlet 
ráfordítás 

(Eft)

Főo. 
becsült 
ráfordí-

tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
által 
java-
solt 

kate-
gória

Fontos- 
sági sor-

rend
MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

Társadalmi és szoc.pol. 
juttatás        *3 Idősek üdültetése 8/2009. (III.20) helyi rend. 19.§ 4 000 C 2 15.mell/céltart.
Társadalmi és Kőbánya karácsonya 8/2009. (III.20) helyi rend. 19.§ 10 000 V 1 10.mell/Juttatások

Bursa Hungarica 
Felsőoktatatási Önkorm. 
Ösztöndíjpályázat   *5

Bursa Hungarica Felsőoktatatási 
Önkorm. Ösztöndíjpályázat

51/2007. (III.26.) Korm.r. 18-
20.§ 7 000

V

1 11.mell/Áht-n 
belülre

Első lakáshoz jutók 
támogatása       *6 Első lakáshoz jutók támogatása 19/2004.(V.20.) helyi r. 50 000 V 2 13.mell./Felh.pe.átad

ás
Juhász Zsófia Reformá-
tus Szeretetotthon -Tahin 
Olga ellátása *5

Juhász Zsófia Református 
Szeretetotthon -Tahin Olga 
ellátása

Ellátási szerződés 1 440
V

3 11.mell/Áht-n 
belülre

XV. Ker. Önkorm. Szilá-
gyi Krisztina ellátása *5

XV. Ker. Önkorm. Szilágyi 
Krisztina ellátása Ellátási szerződés 1 200 H

11.mell/Áht-n 
belülre, 2009-re 
nincs szerződés!

Elefánt Patika ügyeleti 
nyitvatartásának támoga-
tása                         *5

Elefánt Patika ügyeleti 
nyitvatartásának támogatása Együttműködési megállapodás 6 000 V 1 11.mell/Áht-n 

kívülre

Családi napközik 
működtetése Bölcsődei férőhelyek kiváltására 1997. Évi XXXI. Tv. 43.§ 12 225 V 1

2009. évi céltarta-
lék, várható felhasz-
nálás 3665 Eft

Fővárosi Gázművek Zrt. Együttműködési megállapodás 500 H
11.mell/Áht-n 
kívülre, 2009-re 
nincs szerződés!

Részösszesen 92 365
Korai Fejlesztő Központ 1997. évi XXXI. Tv. 42.§ (2) 3 921 3 921 V 1
Sóbarlang 5 bölcsödében működik 1997. évi XXXI. Tv. 42.§ (2) 242 242 C 2
Játszóház 2 bölcsödében működik 1997. évi XXXI. Tv. 42.§ (2) 438 438 C 2
Részösszesen 4 601 4 601

Addiktológiai ellátás Addiktológiai ellátás 1997. évi  LXXXIII. Tv és 1997. 
évi CLIV. Tv. 600 600

Fogászati röntgen, 
szájsebészet Szájsebészet 1997. évi  LXXXIII. Tv és 1997. 

évi CLIV. Tv. 4 800 4 800

24 órás kijáró és 
ambulláns ügyelet 24 órás ügyelet 28 800 28 800

Foglalkozás egészségügy Foglalkozás egészségügyi ellátás 3 650 3 650
Részösszesen 37 850 37 850

Szivárvány 
Szociális 
Gondoskodást 
Nyújtó Kht.

Idősek Otthona                   
*4 Idősek Otthona 1993. évi III.tv. 11.mell/Áht-n 

kívülre

42 451 134 816
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Főosztályok által visszaellenőrzött anyag Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat 
/funkció /működés 

megnevezése 
Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 

/jogszabály

2008. évi 
önkormány-
zati többlet 
ráfordítás 

(Eft)

Főo. 
becsült 
ráfordí-

tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
által 
java-
solt 

kate-
gória

Fontos- 
sági sor-

rend
MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

Közpiskolai  
felnőttoktatás

Fővárossal kötött megállapodás 
alapján, kötelezően ellátandó 
feladatként regisztrálja az OKF 
!

Közokt.tv. 86.§ (3) bek. F ÁSZ jelentés alapján

Fenntartói többletórák Idegennyelv, rajz, média oktatás    
kb. 9.360 órában Pedagógiai program

V
ÁSZ jelentés alapján

Egyéb többletórák
Magyar mint idegen nyelv nem 
magyar anyanyelvűeknek, kb. 600 
óra; 2. nyelv kb. 360 órában

Pedagógiai program
V

ÁSZ jelentés alapján

Részösszesen 283 898
Középsúlyos értelmi 
fogyatékos, súlyosan 
halmozottan sérült tanulói 
tagozat

Középsúlyos értelmi fogyatékos, 
súlyosan halmozottan sérült 
tanulói tagozat

Képviselő testületi döntés 49 014 F ÁSZ jelentés alapján

Enyhe értelmi fogyatékos 
tanulók ált. iskolai 
oktatása

Fővárossal kötött megállapodás 
alapján, kötelezően ellátandó 
feladatként regisztrálja az OKF 
!

Képviselő testületi döntés V ÁSZ jelentés alapján

Többi gyerekkel, 
tanulóval együtt nem 
foglalkoztatható sajátos 
nevelési igényű 
gyermekek, tanulók 
óvodai, iskolai ellátása

Többi gyerekkel, tanulóval együtt 
nem foglalkoztatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, 
tanulók óvodai, iskolai ellátása

Képviselő testületi döntés V ÁSZ jelentés alapján

Logopédiai ellátás

Fővárossal kötött megállapodás 
alapján, kötelezően ellátandó 
feladatként regisztrálja az OKF 
!

Képviselő testületi döntés V ÁSZ jelentés alapján

Tolerancia program Képviselő testületi döntés 1 200 V ÁSZ jelentés alapján
Részösszesen 274 738

Pataky Műve-
lődési Köz-
pont

Teljes működtetés
Feladatellátási kötelezettség 
intézményfenntartási 
kötelezettség nélkül

Képviselő testületi döntés 111 280 ÁSZ jelentés alapján

Zeneiskola 
Alapfokú Mű-
vészetoktatási 
Intéznény

Alapfokú művészeti 
nevelés

Fővárossal kötött megállapodás 
alapján, kötelezően ellátandó 
feladatként regisztrálja az OKF 
!

Képviselő testületi döntés 130 415 B ÁSZ jelentés alapján

Újhegyi 
Uszoda             

Teljes tevékenysége Teljes tevékenysége Képviselő testületi döntés 83543 ÁSZ jelentés alapján

Felnőttek 
Általános 
Iskolája

Általános iskolai felnőtt 
oktatás

Teljes tevékenysége, kötelezően 
ellátandó feladatként 
regisztrálja az OKF

1993. évi LXXIX. Tv. 86.§ (4) 
bek. C) pont 28 322 V ÁSZ jelentés alapján

Szent László 
Gimnázium

Komplex 
Óvoda, 
Általános 
Iskola, 
Készségfejlesz
tő Speciális 
Szakiskola és 
Szakszolgáltat
ási Központ
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Főosztályok által visszaellenőrzött anyag Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat 
/funkció /működés 

megnevezése 
Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 

/jogszabály

2008. évi 
önkormány-
zati többlet 
ráfordítás 

(Eft)

Főo. 
becsült 
ráfordí-

tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
által 
java-
solt 

kate-
gória

Fontos- 
sági sor-

rend
MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

Nevelési 
Tanácsadó és 
Pedagógiai 
Szolgáltató 
Központ

Nevelési tanácsadás

Fővárossal kötött megállapodás 
alapján. Teljes tevékenysége, 
kötelezően ellátandó feladatként 
regisztrálja az OKF

1993. évi LXXIX. Tv. 86.§ (4) 
bek. D) pont 103 239 MU ÁSZ jelentés alapján

Nevelési 
Tanácsadó és 
Pedagógiai 
Szolgáltató 
Központ Ie.

Pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás, óvodai 
nevelés, általános iskolai 
nevelés és oktatás

Fővárossal kötött megállapodás 
alapján. Teljes tevékenysége, 
kötelezően ellátandó feladatként 
regisztrálja az OKF

1993. évi LXXIX. Tv. 87.§ (2) 
bek. 30 227 MU ÁSZ jelentés alapján

Teljes működtetés
Feladatellátási kötelezettség 
intézményfenntartási kötelezettség 
nélkül

Képviselő testületi döntés 117 815 V ÁSZ jelentés alapján

Üdülők üzemeltetése 
(kiemelve a teljesből) Arló, Almádi, Balatonlelle Tárgyévi költségvetési 

előírányzat 17 496 C 6 ÁSZ jelentés alapján

Részösszesen 135 311

Úszás 1-4 évfolyam

Osztályonként 2 óra, összes 
felhasználható :  352 óra 
(Pedagógiai program 
végrehajtásához biztosított 
többletórák)     

Képviselő testületi döntés 752

4.évf.idegen nyelvi oszt.  
Csoportbontás

Osztályonként 3 óra, összes 
felhasználható :  63 óra 
(Pedagógiai program 
végrehajtásához biztosított 
többletórák)     

Képviselő testületi döntés 7 005

5-8. évf.felmenő 
rendszerben                   + 
id. nyelvi óra 
csoportbontás

Osztályonként heti 2 óra 
bontással, felmenő rendszerben, 
2008/09 5. évfolyam, 2009/10  6 
évf. (Pedagógiai program 
végrehajtásához biztosított 
többletórák)     

Képviselő testületi döntés 15 840

Énekkar

2 óra, összes óra: 28 (a Harmat és 
a Szt.László Ált. Isk. emelt szintű 
ének tanítás miatt +2-2 órát 
kap.(Pedagógiai program 
végrehajtásához biztosított 
többletórák)     

Képviselő testületi döntés 3 114

Szakkör

2 óra (50 gyermekenként 1 
foglalkozás), összes: 196 óra 
(Pedagógiai program 
végrehajtásához biztosított 
többletórák)     

Képviselő testületi döntés 21 777

Részösszesen 48 488

Janikovszky és 
Széchényi ÁI.   

Kéttanítási nyelvű oktatás 
(angol, német)

Normatíva feletti rész, 
csoportbontások Képviselő testületi döntés 15 647 18 335

Pedagógiai 
Szakszolgálat

Gyógytestnevelés

Fővárossal kötött megállapodás 
alapján. Teljes tevékenysége, 
kötelezően ellátandó feladatként 
regisztrálja az ONF

1993.évi 79.tv. 80.§ + Képviselő 
testületi döntés 4 500 F

Nyitvatartási idő többlet Napi 2óra, heti 10óra, havi 43óra Képviselő testületi döntés 19990 V,H

Úszás támogatás Nincs tájékoztató! Képviselő testületi döntés 3000 H
Részösszesen 22 990 V,H
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Kőbányai Gyer-
mek és Ifjúsági 
Szabadidő Kp.  
(KÖSZI)

12 db általános 
iskola

18 óvoda
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Főosztályok által visszaellenőrzött anyag Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat 
/funkció /működés 

megnevezése 
Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 

/jogszabály

2008. évi 
önkormány-
zati többlet 
ráfordítás 

(Eft)

Főo. 
becsült 
ráfordí-

tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
által 
java-
solt 

kate-
gória

Fontos- 
sági sor-

rend
MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

Testvérvárosi kapcsolat WOLVERHAMPTON (angol) Helyi képviselő-testületi 16 675 12 115 V,H

Kékvirág 
Óvoda

Logopédiai csoport 
működtetése

SNI "a" gyermekek ellátása, 
különösen beszédfogyatékos-ok 
tekintetében (2*15 fős csoport 
működtetése)

Helyi képviselő-testületi 12 980 V

Harmat 
Általános 
Iskola

Logopédiai osztályok 
működtetése

SNI a) tanulók ellátása (15 fős 
osztályok működtetése) Helyi képviselő-testületi 11 258 V

Fekete István 
ÁI.

Logopédiai osztályok 
működtetése

SNI a) tanulók ellátása (15 fős 
osztályok működtetése) Helyi képviselő-testületi 24 863 V

Szivárvány 
Magántanoda 
Általános 
Iskolája

Kiegészítő támogatás

Jelenleg 10.000,-Ft a kőbányai 
gyerekek részére, további 5.000,-
Ft a rendszeres nevelési 
segélyezetteknek (kifutó 
rendszerben)

1993.évi 79.tv. 81.§ (1) és 
(3),765/2007.(VI.14.)sz.önk.hat. 1 500 2 000 V,C

Áll.normatíva kieg: 
55.000,-Ft /2009 és 
2 ,-MFt többletet 
jelent

Wesley 
Óvoda, ÁI

Együttműködési 
megállapodás

2004.08.31-től 2024.08.31-ig 
közoktatási megállapodás 10 
hónapra, havi 10.000 Ft/tanulóra

Együttműködési megállapodás 10 000 10 000 V,C

Főv. Szabó 
Ervin 
Könyvtár 
Kőbányai  
Fiók  
Pénze.támogat
ás átad.         
*5

Támogatás átadott 
pénzeszköz formában Külön szerződés 2 000 C

11.mell./Áht-n belül; 
1MFt -tal 
csökkenteni lehet!

Törekvés 
Pénze.tám. 
Átad   *4

Támogatás átadott 
pénzeszköz formában Külön szerződés 17 000 V,C

11.mell./Áht-n belül

Visszatérő kompetencia 
alapú      tudásszint mérés 
és szakértői átvilágítás

Képviselő testületi döntés 11 500 7 000 V

Visszatérő neveltségi 
szint mérése Képviselő testületi döntés 2 000 2 000 V

Részösszesen 13 500
Pszichológusi hálózat 
működtetése       iskolai, 
óvodai (OKF)

Képviselő testületi döntés 51 187 51 187 V

Fejlesztő pedag-i hálózat 
működte-tése (OKF) Képviselő testületi döntés 89 887 89 887 V

Részösszesen 141 074
Pályázó 
intézmények

Nyári táborozás Nyári tábori programok változó 
helyszíneken Helyi képviselő-testületi 5 000 5 000 V

Pályázó intéz-
ményeknek

Erdei iskolai programok Erdei iskolai programok Helyi képviselő-testületi 5 000 5 000 V

Harmat és 
Szent László  
ÁI.                    

Vetélkedők támogatása. Helyi képviselő-testületi 1 000 1 000 V

Általános 
iskolák

Kulturális tevékenységek 
támogatása Helyi képviselő-testületi 2 246 2 246 V

Iskolák 
(Harmat, Szent 
László, Zene, 
Szervátiusz)

Művészeti csoportok 
támogatása Kórusok, két zenekar, bábcsoport Helyi képviselő-testületi 1 100 1 300 V

1 518 794Összesen

12 db általános 
iskola

Minden óvoda 
és általános 
iskola
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Főosztályok által visszaellenőrzött anyag Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat 
/funkció /működés 

megnevezése 
Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 

/jogszabály

2008. évi 
önkormány-
zati többlet 
ráfordítás 

(Eft)

Főo. 
becsült 
ráfordí-

tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
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sági sor-

rend
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/Intézménye

Térítésmentes"avargyűjtő 
zsákok" biztosítása.

Tulajdonosoknak ingatlan, járda, 
közterületi belterület, egyéb 
kiépített vagy kiépítetlen járda és 
kocsiút közötti terület 
gondozásához, tisztántartásához 
térítésmentesen elszállítható 
zsákok ingyenes eljuttatása.

48/1994. (VIII.1.) Főv.Kgy. 
Rendelete a köztisztaságról. 700 H 9

"Lakóközösség szépítő 
tevékeny-sége"-pályázat

Környezet fejlesztésére, 
szépítésére a lakosság szemléle-
tének formálására minden évben 
pályázat kerül meghirde-tésre. Az 
önkormányzat által finanszírozott 
növényeket a lakóknak kell 
elültetni és gondozni.

67/2004. (XII.17.) Ör. 4 806 H 7

Lakossági komposzt 
beszállítha-tóságának 
megszervezése

A Főv. Kertészeti Zrt-vel 
önkormányzati szerződés a 
lakossági kertészeti hulladékok 
Rákovölgyi komposztte-lepre 
történő beszállíthatóságáról.

1 767 H 8

Virágkosarak kihelyezése, 
kiültetése

Közutak, sétányok mentén, illetve 
intézmények előtt virágok 
kihelyezése, kiültetése.

9 959 C 2

Szent László Gimnázium 
felújítása, karbantartása

Általános felújítási és 
karbantartási munkák elvégzése a 
gimnázium helyett.

15 000 C 3

Forgalomtechnikai 
átalakítások kiépítése

Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatala kötelező 
feladatát átvállalva az 
Önkormányzat is végeztet ilyen 
jellegű kiépítést (gyalogátkelőhely 
kiépítése, jelzőlámpás 
átalakítások, burkolati jelek 
festése, ívkorrekciók kiépítése) 

1988. évi I.tv. 1 600 C 1

Közvilágítás biztosítása

Budapest területén a Fővárosi 
Önkormányzat feladata a 
közvilágítás biztosítása, de 
Önkormányzatunk átvállal 
közvilágítás kiépítéseket. 

3 345 C 4

Víz, gáz, csatorna 
gerincszakasz kiépítése

Nem kötelező, de lakosságot 
érintő, jogos igényeket kielégítő 
feladat, melyet ellátunk.

Képviselő testület döntése 
értelmében C 5

37 177
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Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 

/jogszabály
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gória
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sági sor-

rend
MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

Lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtési akció 
szervezése

Az akció évente egy alkalommal 
kerül megszervezésre az őszi 
időszakban

313 226 C 4 A főo. Ráfordítása 
2009-es

Lakossági elektromos- és 
elektróni-kus 
hulladékgyűjtési akció 
szervezése

Az akció évente két alkalommal 
kerül megszervezésre a tavaszi és 
az őszi időszakban

0 0 V 3

Fakataszter aktualizálása Fakataszter aktualizálása (I. 
ütemben) 0 2 063 H 5 A főo. Ráfordítása 

2009-es

Fásítási program Óvodák és iskolák részére 0 9 M 11 Végleg megszünő 
(2009-es adat)!

Tájékoztató kiadványok 
készíttetése

A lakosság részére kerül 
kiadatásra, "Lakossági tájékoztató 
környezetünk védelméről" és 
"Ifjusági tájékoztató környezetünk 
védelméről" címmel.

0 750 M 8 Végleg megszünő 
(2009-es adat)!

Környezetvédelmi és 
energetikai pályázathoz 
megvalósíthatósági 
tanulmány készíttetése

Környezetvédelmi és energetikai 
célú beruházási lehető-ségek, 
pályázati források figyelése a 
"Környezetvédelmi célú 
informatikai fejlesztések a 
közigazgatásban" című pályázati 
felhíváshoz megvalósíthatósági 
tanulmány készíttetése

2 063 0 H 6 2009-re nincs kiírás!

Parlagfű Koordinációs 
Bizottság munkájának 
elősegítése

A munka koordinálása 
(Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály, 
KŐKERT Kft, Közterület-
felügyelet, hatósági munka)

0 0 V 1 Költségmentes!

Zajvédőfal terveztetése

Városszéli telep zajhatásainak 
csökkentése érdekében zajvédőfal 
terveztetése a vasútvonalak 
mentén (I. ütem a Jászberényi út 
mentén)

0 700 H 7 2009 évi adattal 
jelőlve!!

Városszéli telep melletti 
erdő fejlesztése Szakmunkák végzése 997 0 M 14 Végleg megszünő!

Forg.techn. 
Tanulmányterv Újköztemető főbejárat rendezése 2 520 0 M 9 Végleg megszünő!

Forg.techn. 
Tanulmányterv

Hungária krt - Kőbányai út - 
Salgótarjáni út közötti szakaszok 
teherforg. Vezetésének műszaki 
vizsg.

810 0 M 10 Végleg megszünő!

Zajszakértő specialista 
felkérése

Ferihegyi zajproblémák kezelésére 
keretszerződés kötés 1 035 0 V 3 Költségmentes!

Talajszennyezés 
vizsgálata

Ónodi u. 4-6. sz. alatti 
lakóingatlannál 259 0 M 12 Végleg megszünő!

Repülési zajterhelés 
vizsgálata Repülési zajterhelés vizsgálata 4 800 0 M 13 Végleg megszünő!

Száraz fák felmérése Kivágásuk 2010-ben teljesül Helyi képviselő-testületi 0 6 000 2010-es tervadat!

Szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek helyszineinek 
kijelölése

2008.évben 20 db, 2009. évben 10 
db helyszinéről döntött a 
Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság

0 0 Költségmentes!

12 797
Társadalmi 
szervezetek 
támogatása     *4

Támogatás átadott 
pénzeszköz formában 0 11. mell. (összesből 

143.400 Eft)

Összesen
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Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 
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gória

Fontos- 
sági sor-

rend
MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

A Kőbányai Képviselő-
testület, valamint annak 
Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottsága 
(továbbiakban: SICK-
bizottság) sportra 
vonatkozó testületi és 
bizottsági döntéseinek 
szakmai előkészítése, a 
hozott döntések 
végrehajtásának 
érvényesítése, szervezése 
és koordinálása.

A Kőbányai Képviselő-testület, 
valamint annak Sport, Ifjúsági, 
Civil és Kisebbségi Bizottsága 
(továbbiakban: SICK-bizottság) 
sportra vonatkozó testületi és 
bizottsági döntéseinek szakmai 
előkészítése, a hozott döntések 
végrehajtásának érvényesítése, 
szervezése és koordinálása.

Nem kaptunk 
ellenőrzött 
adatokat !

Kőbánya sportjának
középtávú és operatív
tervének kidolgozása
(együttműködve a
társadalmi szervezetekkel)
és előterjesztése

Kőbánya sportjának középtávú és
operatív tervének kidolgozása
(együttműködve a társadalmi
szervezetekkel) és előterjesztése

A főosztály mellett
működő sportszerveze-
tek, sportági
szakszövetségek és szakbi-
zottságok, a DSB
munkájának szervezeti,
anyagi és technikai
feltételeinek biztosítása.

A főosztály mellett működő
sportszerveze-tek, sportági
szakszövetségek és szakbi-
zottságok, a DSB munkájának
szervezeti, anyagi és technikai
feltételeinek biztosítása.

A sportfeladatok
végrehajtásában érdekelt
szervezetekkel, 
intézményekkel, állami-
és társadalmi szervekkel
való együttműködés,
kapcsolattartás.

A sportfeladatok végrehajtásában
érdekelt szervezetekkel,
intézményekkel, állami- és
társadalmi szervekkel való
együttműködés, kapcsolattartás.

Javaslattétel a Kőbánya
területén működő
sportegyesületek 
támogatására, különös
figyelemmel utánpótlás-
nevelő munkájukra, az
iskolákkal való
együttműködésükre, a la-
kosság 
szabadidősportjának és
rekreációs igényeinek
kielégítésére. Ezen kívül
lehető-ség szerint
sportlétesítmények 
építésének, 
fenntartásának, 
fejlesztésének 
támogatására.

Javaslattétel a Kőbánya területén
működő sportegyesületek
támogatására, különös
figyelemmel utánpótlás-nevelő
munkájukra, az iskolákkal való
együttműködésükre, a la-kosság
szabadidősportjának és rekreációs
igényeinek kielégítésére. Ezen
kívül lehető-ség szerint
sportlétesítmények építésének,
fenntartásának, fejlesztésének
támogatására.

• a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 
(továbbiakban: Ötv.) és 
módosításai (A 8.§ (1) 
rendelkezik a sport 
támogatásáról és a 1994. évi 
LXIII. tv. általi módosítással 
kerültek be a gyermek- és 
ifjúsági feladatok)
• a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek 
feladat és hatásköreiről szóló 
1991. XX. tv. (továbbiakban: 
Htv.) és módosításai
• a fővárosról és a fővárosi 
kerületi önkormányzatokról 
szóló 1991. XXIV. tv. 
továbbiakban: Ftv.) és 
módosításai
• a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény és módosításai
• a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény (sporttörvény)
• Budapest-Kőbányai 
Önkormányzat 45/2008. (X.17.) 
sz. rendelete az önkor-mányzat 
sporttevékenységével 
kapcsolatos feladatairól és 
támogatásáról
•  Budapest Kőbányai 
Önkormányzati 11/2008. 
(IV.18). sz. önkormányzati ren-
delete és módosításai 
• a Budapest Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mű-ködési 
Szabályzata vonatkozó 
rendelkezései
• az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium Sp
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MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

A testnevelés és sport
propaganda tevé-
kenységének szervezése, a
különböző médi-ákkal
való kapcsolattartás.
Ezzel összefüg-gésben a
sport egészséges
életmódra nevelé-sének és
közösségformáló 
hatásának propa-gálása, a
sportesemények és
rendezvények bemutatása,
sportágak népszerűsítése.

A testnevelés és sport propaganda
tevé-kenységének szervezése, a
különböző médi-ákkal való
kapcsolattartás. Ezzel összefüg-
gésben a sport egészséges
életmódra nevelé-sének és
közösségformáló hatásának propa-
gálása, a sportesemények és
rendezvények bemutatása,
sportágak népszerűsítése.

A testnevelésre és sportra
vonatkozó jog-szabályok
végrehajtása, az
Önkormányzati és
Területfejlesztési 
Minisztérium Sport
Szakállamtitkársága 
(továbbiakban: ÖTM) és a
Főpolgármesteri Hivatal
Sport Ügyosz-tály
(továbbiakban: FHSÜ)
sportszakmai 
útmutatásainak 
érvényesítése.

A testnevelésre és sportra
vonatkozó jog-szabályok
végrehajtása, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkársága
(továbbiakban: ÖTM) és a
Főpolgármesteri Hivatal Sport
Ügyosz-tály (továbbiakban:
FHSÜ) sportszakmai
útmutatásainak érvényesítése.

A sportegyesületekben,
diáksport szerveze-
tekben, sportiskolában és
a sportági szakbi-
zottságokban folyó munka
figyelemmel ki-sérése,
közreműködés a
sportszakmai fel-adatok
megoldásában.

A sportegyesületekben, diáksport
szerveze-tekben, sportiskolában és
a sportági szakbi-zottságokban
folyó munka figyelemmel ki-
sérése, közreműködés a
sportszakmai fel-adatok
megoldásában.

A testnevelés, a diák- és
szabadidősport ko-
ordinálása, a szakmai
munka anyagi megala-
pozása a Képviselő-
testület éves költségve-
téséhez. Ezzel
összefüggésben a
szükséges egyeztetések
után előirányzat
kidolgozása a
polgármesteri és jegyzői
utasítások alapján,
valamint felterjesztése a
Sport, Ifjúsági, Ci-vil és
Kisebbségi Bizottság és a
Gazdálko-dási és
Költségvetési Bizottság
elé.

A testnevelés, a diák- és
szabadidősport ko-ordinálása, a
szakmai munka anyagi megala-
pozása a Képviselő-testület éves
költségve-téséhez. Ezzel
összefüggésben a szükséges
egyeztetések után előirányzat
kidolgozása a polgármesteri és
jegyzői utasítások alapján,
valamint felterjesztése a Sport,
Ifjúsági, Ci-vil és Kisebbségi
Bizottság és a Gazdálko-dási és
Költségvetési Bizottság elé.
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tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
által 
java-
solt 

kate-
gória

Fontos- 
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MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

Együttműködés a
Polgármesteri Hivatal más
szakigazgatási 
egységeivel a
sportszerveze-teket és az
intézményi sportot érintő
intéz-kedések, bizottsági-
és testületi előterjeszté-
sek kidolgozásában,
megalapozásában és a
hozott döntések
összehangolt végrehajtásá-
ban.

Együttműködés a Polgármesteri
Hivatal más szakigazgatási
egységeivel a sportszerveze-teket
és az intézményi sportot érintő
intéz-kedések, bizottsági- és
testületi előterjeszté-sek
kidolgozásában, megalapozásában
és a hozott döntések összehangolt
végrehajtásá-ban.

Az Ihász utcai sporttelep
működtetése, a
létesítmény 
rendeltetésszerű 
használatának biztosítása
elsősorban az iskolák, a
sportági szakbizottságok,
a közalkalmazottak, a köz-
tisztviselők és a kerület
lakói részére, vala-mint az
önkormányzati tulajdonú
sportléte-sítmények 
működésének ellenőrzése.

Az Ihász utcai sporttelep
működtetése, a létesítmény
rendeltetésszerű használatának
biztosítása elsősorban az iskolák,
a sportági szakbizottságok, a
közalkalmazottak, a köz-
tisztviselők és a kerület lakói
részére, vala-mint az
önkormányzati tulajdonú sportléte-
sítmények működésének
ellenőrzése.

A Képviselő-testület,
valamint annak Sport,
Ifjúsági, Civil és
Kisebbségi Bizottsága
dön-téseinek 
érvényesítése a szakmai
munka te-rületén, ezekről
az érintett sportszervek ve-
zetőinek tájékoztatása, a
feladatok megoldá-sában
közreműködésük 
igénylése.

A Képviselő-testület, valamint
annak Sport, Ifjúsági, Civil és
Kisebbségi Bizottsága dön-
téseinek érvényesítése a szakmai
munka te-rületén, ezekről az
érintett sportszervek ve-zetőinek
tájékoztatása, a feladatok megoldá-
sában közreműködésük igénylése.

Igény- és szükség szerint
nemzetközi sport-
kapcsolatok szervezése
(különös tekintettel a
testvérvárosi 
kapcsolatokra), 
közreműkö-dés a nevelési-
oktatási intézmények,
diák-sport szervezetek,
sportegyesületek ilyen
irányú tevékenységében,
valamint a nemzet-közi
sportegyezményekből 
adódó helyi fel-adatok
ellátása.

Igény- és szükség szerint
nemzetközi sport-kapcsolatok
szervezése (különös tekintettel a
testvérvárosi kapcsolatokra),
közreműkö-dés a nevelési-oktatási
intézmények, diák-sport
szervezetek, sportegyesületek
ilyen irányú tevékenységében,
valamint a nemzet-közi
sportegyezményekből adódó helyi
fel-adatok ellátása.

ü 
g 

y 
e 

k

10/14
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becsült 
ráfordí-

tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
által 
java-
solt 

kate-
gória

Fontos- 
sági sor-

rend
MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

Az alapfokú
sportszakemberek 
(játékveze-tők, 
versenybírók, túravezetők,
sportszer-vezők) 
képzésének és
továbbképzésének 
szervezése az illetékes
sportági szakszövet-ségek
bevonásával, valamint a
szakszövetsé-gi- és
egyesületi elnökök,
gazdasági vezetők
továbbképzése.

Az alapfokú sportszakemberek
(játékveze-tők, versenybírók,
túravezetők, sportszer-vezők)
képzésének és továbbképzésének
szervezése az illetékes sportági
szakszövet-ségek bevonásával,
valamint a szakszövetsé-gi- és
egyesületi elnökök, gazdasági
vezetők továbbképzése.

A diáksport versenyek
(diákolimpia, saját
rendezvények, stb.) és
diáksport táborok, a
sportági szakbizottságok
versenyeinek szer-vezése,
személyi, tárgyi és
szakmai feltéte-leinek
(versenyrendszer, 
szervezők, játékve-zetők,
versenybírók, 
sporteszközök- és lé-
tesítmények) biztosítása a
X. kerületi Diák-sport
Bizottsággal 
(továbbiakban: DSB), a
nevelési-oktatási 
intézményekkel és a sport-
egyesületekkel 
együttműködve.

A diáksport versenyek
(diákolimpia, saját rendezvények,
stb.) és diáksport táborok, a
sportági szakbizottságok
versenyeinek szer-vezése,
személyi, tárgyi és szakmai feltéte-
leinek (versenyrendszer,
szervezők, játékve-zetők,
versenybírók, sporteszközök- és lé-
tesítmények) biztosítása a X.
kerületi Diák-sport Bizottsággal
(továbbiakban: DSB), a nevelési-
oktatási intézményekkel és a sport-
egyesületekkel együttműködve.

A Kőbányán működő
sportági szakbizottsá-gok
és a DSB működési
feltételeinek biztosí-tása,
közreműködés a
versenyrendszer mű-
ködtetésében, a szervezési-
és technikai fel-adatok
ellátásában.

A Kőbányán működő sportági
szakbizottsá-gok és a DSB
működési feltételeinek biztosí-
tása, közreműködés a
versenyrendszer mű-ködtetésében,
a szervezési- és technikai fel-
adatok ellátásában.

Az utánpótlás
nevelésében és a
tehetséggon-dozásban a
sportági szakbizottságok,
a DSB, a nevelési-oktatási
intézmények, vala-mint a
sportegyesületek 
tevékenységének 
koordinálása a kölcsönös
érdekek figyelem-
bevételével.

Az utánpótlás nevelésében és a
tehetséggon-dozásban a sportági
szakbizottságok, a DSB, a
nevelési-oktatási intézmények,
vala-mint a sportegyesületek
tevékenységének koordinálása a
kölcsönös érdekek figyelem-
bevételével.
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Főosztályok által visszaellenőrzött anyag Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat 
/funkció /működés 

megnevezése 
Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 

/jogszabály

2008. évi 
önkormány-
zati többlet 
ráfordítás 

(Eft)

Főo. 
becsült 
ráfordí-

tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
által 
java-
solt 

kate-
gória

Fontos- 
sági sor-

rend
MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

A statisztikai
adatgyűjtések és
adatszolgál-tatások -
magasabb szintű rendelet,
a Kép-viselőtestület
rendelete/határozata, 
valamint a Sport, Ifjúsági,
Civil és Kisebbségi Bizott-
ság határozata alapján -
szervezése és vég-
rehajtása.

A statisztikai adatgyűjtések és
adatszolgál-tatások - magasabb
szintű rendelet, a Kép-
viselőtestület rendelete/határozata,
valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és
Kisebbségi Bizott-ság határozata
alapján - szervezése és vég-
rehajtása.

Az ÖTM, a Magyar
Diáksport Szövetség, a
FHSÜ és a Budapesti
Diáksport Tanács, stb.
által kiírt pályázatok
gondozása, elké-szítése és
továbbítása a DSB-vel
együttmű-ködve.

Az ÖTM, a Magyar Diáksport
Szövetség, a FHSÜ és a Budapesti
Diáksport Tanács, stb. által kiírt
pályázatok gondozása, elké-
szítése és továbbítása a DSB-vel
együttmű-ködve.

A sporteseményekkel
kapcsolatos egész-ségügyi
feladatok ellátásának
megszervezé-se, a
vonatkozó rendelet
érvényesítése a
Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat
kőbányai szerveivel
együttműködve.

A sporteseményekkel kapcsolatos
egész-ségügyi feladatok
ellátásának megszervezé-se, a
vonatkozó rendelet érvényesítése
a Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat kőbányai szerveivel
együttműködve.

Az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. tv.
értelmezésében, 
érvényesítésében 
útmutatás az alakuló új
sportegyesületek és
szerveze-tek 
létrehozásához, valamint
a már műkö-dők
alapszabály szerinti
tevékenységének 
elősegítése.

Az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. tv. értelmezésében,
érvényesítésében útmutatás az
alakuló új sportegyesületek és
szerveze-tek létrehozásához,
valamint a már műkö-dők
alapszabály szerinti
tevékenységének elősegítése.

Kőbánya éves diáksport
versenyei, rendez-vényei
versenynaptárának 
összehangolása és
közreadása.

Kőbánya éves diáksport versenyei, 
rendez-vényei versenynaptárának
összehangolása és közreadása.

A sportági
szakbizottságok, diáksport
szer-vezetek költségvetési
támogatásának kidol-
gozása, az Ifjúsági és
Sport Főosztály költ-
ségvetési előirányzatának
összeállítása és azoknak a
SICK-bizottság elé
terjesztése. A Képviselő-
testület döntése
értelmében a pénzügyi-
gazdasági feladatok
elvégzése a Polgármester,
illetve a Jegyző
felhatalmazá-sa alapján.

A sportági szakbizottságok,
diáksport szer-vezetek
költségvetési támogatásának kidol-
gozása, az Ifjúsági és Sport
Főosztály költ-ségvetési
előirányzatának összeállítása és
azoknak a SICK-bizottság elé
terjesztése. A Képviselő-testület
döntése értelmében a pénzügyi-
gazdasági feladatok elvégzése a
Polgármester, illetve a Jegyző
felhatalmazá-sa alapján.
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Főosztályok által visszaellenőrzött anyag Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat 
/funkció /működés 

megnevezése 
Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 

/jogszabály

2008. évi 
önkormány-
zati többlet 
ráfordítás 

(Eft)

Főo. 
becsült 
ráfordí-

tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
által 
java-
solt 

kate-
gória

Fontos- 
sági sor-

rend
MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

A központilag
kezdeményezett és
finanszí-rozott utánpótlás
felmérési, kiválasztási és
foglalkoztatási rendszer
koordinálása és
szervezése, a kőbányai
kezdeményezések 
összefogása (az ÖTM és a
FHSÜ útmuta-tása, a
Sport, Ifjúsági, Civil és
Kisebbségi Bizottság
döntése, a Polgármester és 
a Jegy-ző utasítása
alapján).

A központilag kezdeményezett és
finanszí-rozott utánpótlás
felmérési, kiválasztási és
foglalkoztatási rendszer
koordinálása és szervezése, a
kőbányai kezdeményezések
összefogása (az ÖTM és a FHSÜ
útmuta-tása, a Sport, Ifjúsági,
Civil és Kisebbségi Bizottság
döntése, a Polgármester és a Jegy-
ző utasítása alapján).

A kerületi sportvezetők
(DSE-ISK elnökök,
testnevelők, 
szakbizottsági vezetők és
sportegyesületi elnökök)
együttműködésé-nek 
elősegítése, az iskola-
sportegyesület 
kapcsolatrendszer 
szervezése.

A kerületi sportvezetők (DSE-ISK
elnökök, testnevelők,
szakbizottsági vezetők és
sportegyesületi elnökök)
együttműködésé-nek elősegítése,
az iskola-sportegyesület
kapcsolatrendszer szervezése.

A sportszervezetek
részére biztosított álla-mi-
és önkormányzati
támogatások felhasz-
nálásának célszerűségi és
szakmai szempon-tú
figyelemmel kisérése és
az illetékes álla-mi szerv
(OKM, ÖTM, FHSÜ), a
SICK-bi-zottság, illetve a
Polgármester és a Jegyző
tájékoztatása.

A sportszervezetek részére
biztosított álla-mi- és
önkormányzati támogatások
felhasz-nálásának célszerűségi és
szakmai szempon-tú figyelemmel
kisérése és az illetékes álla-mi
szerv (OKM, ÖTM, FHSÜ), a
SICK-bi-zottság, illetve a
Polgármester és a Jegyző
tájékoztatása.

Az Ifjúsági és Sport
Főosztály, a szakszövet-
ségek és a DSB
működését pénzügyi-
gazda-sági szempontból
megalapozó technikai-
ügyviteli feladatok
ellátása és összehango-
lása.

Az Ifjúsági és Sport Főosztály, a
szakszövet-ségek és a DSB
működését pénzügyi-gazda-sági
szempontból megalapozó
technikai-ügyviteli feladatok
ellátása és összehango-lása.

Támogatási 
megállapodások szakmai
és pénzügyi ellenőrzése az 
érvényben lévő
megállapodások 
elszámolási szabályainak
megfelelően.

Támogatási megállapodások
szakmai és pénzügyi ellenőrzése
az érvényben lévő
megállapodások elszámolási
szabályainak megfelelően.

Az önkormányzat által
alapított alapítvá-nyok
működésének segítése, a
dokumentu-mok tárolása,
őrzése.

Az önkormányzat által alapított
alapítvá-nyok működésének
segítése, a dokumentu-mok
tárolása, őrzése.

A kuratórium elnökének
kérésére gondos-kodik a
kuratóriumi ülés
meghívójának el-
készítéséről és
postázásáról.

A kuratórium elnökének kérésére
gondos-kodik a kuratóriumi ülés
meghívójának el-készítéséről és
postázásáról.
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Főosztályok által visszaellenőrzött anyag Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat 
/funkció /működés 

megnevezése 
Tájékoztató leírás Feladatot megállapító döntés 

/jogszabály

2008. évi 
önkormány-
zati többlet 
ráfordítás 

(Eft)

Főo. 
becsült 
ráfordí-

tása 2008-
2009 
(Eft)

Főo. 
által 
java-
solt 

kate-
gória

Fontos- 
sági sor-

rend
MegjegyzésSzervezeti egység 

/Intézménye

A kuratóriumi ülés
jegyzőkönyvének elké-
szítése.

A kuratóriumi ülés
jegyzőkönyvének elké-szítése.

Gondoskodik a
közalapítványok 
működésé-vel kapcsolatos
nyilvánossági követelmé-
nyek teljesüléséről.

Gondoskodik a közalapítványok
működésé-vel kapcsolatos
nyilvánossági követelmé-nyek
teljesüléséről.

Közreműködik az évente
esedékes köz-hasznúsági
jelentés, valamint a
Képviselő-testület előtti
beszámoló elkészítésében.

Közreműködik az évente esedékes
köz-hasznúsági jelentés, valamint
a Képviselő-testület előtti
beszámoló elkészítésében.

Koordináló, összehangoló
feladatot lát el a
kuratóriumok és az
alapítványi pénzügyeket
intéző Gazdasági és
Pénzügyi Főosztály il-
letékes munkatársai
között.

Koordináló, összehangoló
feladatot lát el a kuratóriumok és
az alapítványi pénzügyeket intéző
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
il-letékes munkatársai között.

Kapcsolattartás a kerületi
civil szerve-zetekkel és
egyházakkal.

Kapcsolattartás a kerületi civil
szerve-zetekkel és egyházakkal.

26 363
1 724 485

Rendszeres segély (saját) 458 193 10.mell, 2.mell

Egyéb pénzbeli támogatás 8 974 10.mell, 2.mell
467 167 10.mell, 2.mell
622 319 11.mell, 2.mell
30 817 11.mell, 2.mell

2 844 788
10 000 13.mell

2 854 788

Kategóriák: V = Változatlan szintű ellátás
11.mell. C = Csökkentett szintű ellátás
11.mell. H = Tervezett, de elhalasztandó ellátás
10-11. mell. M = Véglegesen megszünő ellátás
10-11. mell. F = Felülvizsgálatra javasolt ellátás
13.mell. B = Bővitendő ellátás
10.mell. MU = Megújult ellátás

*5 = BRFK, Bursa Hungarica, Jónás, 
Szilágyi, Thain (154 sor!)

Kül. Önként vállalt 

MEGJEGYZÉS

*3 = Segélyek      (152 sor!)

*6 = Felhalmozási célú kölcsön áht-
n kívül   (156 sor !)

Önkéntes feladatok működési kiadásai összesen (e) = (a+b+c+d)
Dolgozók lakásépítési, vásárlási  támogatása (f)                                     *6

MINDÖSSZESEN  (e + f)

Általános (számoknál 
beszámítva!):
Alapítványok, egyházak, civil 
Önkormányzati támogatás          
Önkormányzati támogatás          

Dolgozók részére lakásépítési 

*4 = Alapítványok, társadalmi 
szervezetek, magánintézmények, 
egyházak, vállalkozók (153 sor!)
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Összesen

Megjegyzés2: Az itt nem említett szervezeti egységek nyilatkozatuk szerint nem végeznek 
önként vállalt feladatot.

Önkéntes feladat folyó működési kiadás összesen (a)

Társadalmi és szociálpolitikai jut -tatás, egyéb támogatás (b)               *3
Működési célú pénzeszköz átadása  államháztartáson kívülre  (c)       *4

Helyi támogatás                          

Működési célú kiadás   államháztartá-son belülre  (d)                            *5
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