
2. melléklet a 25/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez 

(5. melléklet a 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez) 

 

1. A költségvetési szerv által ellátott szakfeladatok: 

 

Szakfeladat száma Szakfeladat elnevezése 

010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások 

010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

811000 Építményüzemeltetés 

813000 Zöldterület-kezelés 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910501 Közművelődési tevékenység támogatása 

931102 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 

 

 

2. A költségvetési szerv által ellátott kormányzati funkciók (COFOG): 

 

korm.funk.szám kormányzati funkció megnevezés 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 
más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási-, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041231 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047120 Piac üzemeltetése 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051020  
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakodása 

051030 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakodása 
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051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

061020 Lakóépület építése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások 

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082020 Színházak tevékenysége 

082044 könyvtári szolgáltatások 

082061 múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082091 közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési adatok 

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési adatok 

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

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai 

101222 támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés 

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
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