
Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 25.) önkormányzati 

rendeletének 5. melléklete 

 

Iregszemcse Község Önkormányzat szakmai tevékenységeinek kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  

tevékenysége 

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 

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások  

042220 Erdőgazdálkodás 

045120 Út, autópálya építése 

045130 Híd, alagút építése 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

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 



081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 

működtetése 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

102031 Idősek nappali ellátása 

102032 Demens betegek nappali ellátása 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások  

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

 

 

 

 


