
3. számú melléklet a 37/2014 (XII.19.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása, valamint szakmai
alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti megjelölése

I. Az Önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása:

841105 Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

II. Az  Önkormányzat  szakmai  alaptevékenységének  kormányzati  funkciók  szerinti
megjelölése:

Kód Megnevezés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más  szerv  részére  végzett  pénzügyi-gazdálkodási,  üzemeltetési,  egyéb

szolgáltatások
021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031030 Közterület rendjének fenntartása
031060 Bűnmegelőzés
032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120 Út, autópálya építése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
061010 Lakáspolitika igazgatása
061020 Lakóépület építése
063010 Vízügy igazgatása
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás



074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
076010 Egészségügy igazgatása
081010 Sportügyek igazgatása
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés
082010 Kultúra igazgatása
082020 Színházak tevékenysége
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)
082041 Nemzeti könyvtári feladatok
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
084010 Társadalmi  tevékenységekkel,  esélyegyenlőséggel,  érdekképviselettel,

nemzetiségekkel,
egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai  nevelésének,  ellátásának  szakmai

feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelési  intézmény  1-4.  évfolyamán  tanulók  nevelésével,  oktatásával

összefüggő
működtetési feladatok

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési  intézmény  5-8.  évfolyamán  tanulók  nevelésével,  oktatásával

összefüggő
működtetési feladatok

092260 Gimnázium  és  szakképző  iskola  tanulóinak  közismereti  és  szakmai  elméleti
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

098010 Oktatás igazgatása
101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás



101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
101270 Fogyatékossággal  élők  társadalmi  integrációját  és  életminőségét  

segítő programok, támogatások
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása


