
1. számú melléklet a 23/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelethez1 
 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kormányzati funkció 
szerinti megjelölése 

 

1. Kötelező feladatok 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
045120 Út, autópálya építése 
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
047120 Piac üzemeltetése 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 

üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
 

2. Önként vállalt feladatok 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
031060 Bűnmegelőzés 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
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045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése 

és fenntartása 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
066010 Zöldterület-kezelés 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072440 Mentés 
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

 


