
381 103
412000
421r00
422100
422f00
430000
494000
521020
52200r
55200t
522003
58 1400
639910
680001
680002
ó8 1 000
71 1000
81 1000
8 1 3000
84rrtz
84rrt4
841 1 1s
841 1 16

841117
841 I 18
841126
841 133
84r154
841r92
841237
841238
84133s
84 I 3ss
8413s7
841358
841402
841403
841901
84r902
84r906
84Í907
841908
842410
84252r
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ĺ,z oľronuÁľyzĺ,T ALAPTEvÉxľľysncn És a.Nľa'x
SZAKF'ELADATRENDJE

Települ é s i hull adék ve gye s (öml e sztett) b e gyűj té s e, szźilítása, źft akása
Lakó- és nem lakóépület építése
IJt, autőpźiya építése
Fo lyadéksz áI|ításr a szolgá|ő kö zmtĺ ép íté s e
Elektľomos híradás-technikai célú közmű építése
Speciális szaképítés
Kö zúti átuszźů|itás, kĺj ltĺjzteté s
Raktaľozás, tarolás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
uatĺoĺ szálláshely-szolgáltatás
Paľkoló, garázs üzemeltetése' fenntartása
Folyóiľat, időszaki kiadvány kiadása
Sajtófigyelés
Lakóingatlan bérbead ása, uzemeltetése
Nem Iakói ngatlan bérbeadása, üzemeltetése
Saj át tulaj donú ingatlan adásvétele
Epítészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Epítményüzemeltetés
Zöldteľület-kezelés
onkorman y zati j o galkotás
országgyulési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
onkormán yzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
országo s é s he lyi nemzeti s é gi <j nkoľmán y zati v áiasztások'ho z kapc so l ó dó
tevékenységek
Európai parląmenti képvis előváIasztóshoz kapc s olódó tevékenys é gek
ors zágo s é s helyi népszavazás hoz knpcs olódó tev ékenys ége k
onkormanyzatokés tiíľsulások általrĺnos végrehajtó igazgatásítevékenysége
Adó' illeték kiszabása, beszedése, adóellenőľzés
Az ĺinkorm ány zati vagyonnal v aIő gazdálko dás s al kap c s o lato s fe ladatok
Ki emelt áIIaní és önkormány zati rcnďezvények
LakáspolitikahelyiigazgatásaésszabáIyozása
Szociálisszo|gá|tatásokhelyiigazgatásaésszabá|yozása
Foglalkoztatást elősegítő tĺímogatások
Kö zl ekedé s fej l e szté s ének támo gatása
Információ s tarsadalom fej lesztésének támo gatása
Turizmusfej lesztési támo gatások és tevékenységek
KozvíIágítás
Vaľo s- kozsé ggazdálkodás m. n. s. szolgáltatások
onkoľmĺín y zatok és társulások elszámolásai
Központi kciltségvetési befizetések
F inanszit o zás i műveletek
onkorman y zatok el szĺímolásai a költsé gvetési szerveikkel
F ej ezeti és általĺános tartalékok elszámolása
K< jzbiztonság,kozrenđközpontiigazgatásaésszabáIyozása
Tuzo|tźs,műszakimentés,kataszttőf ahelyzetelhtnítása
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842531 A polgári védelem źryazatí feladatai
842532 Alakosságfelkészítése,tájékoztatása,riasztás
851000 Ővodainevelésintézményeinek,programjainakkomplex tárnogatása
852000 Alapfokúoktatás íntézményeinek,programjainakkomplex tźtmogatása

854316 EgyébpénzbeLihallgatóijuttatások,ösztöndíjak
856000 oktatástkiegészítőtevékenységekkomplextámogatása
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékerrység
862101 Házioľvosi alapellátás
8621102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
86223I Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
860000 Egészségiigy intézményeinek,programjainakkomplexfejlesztésitámogatása
862301 Fogorvosi alapellátás
869047 Komplexegészségfejlesztő,prevenciósprogľamok
870000 Bentlakásos szocíális ellátások intézményeinek, progĺamjainak komplex

tźlmogatása
872007 Pszichiátľiai betegek átmeneti e|látźsa
879018 Gyermekekátmenetiotthonábanelhelyezettekellátása
879019 Családokátmentiotthonábanelhelyezettekellátása
879042 Hajléktalanokbentlakásosszociálisellátásánakkomplextámogatása
880000 Bentlakás nélkiili szociális ellátások komplex támogatása
881013 Fogyatékossággal élőknappali ellátása
881090 ldősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális e||átásabentlakás nélkül
882000 onkormányzatiszociáIistámogatásokfinanszírozása
882111 Rendszeresszociálissegély
882|12 Időskoruak jfuadéka
882113 Lakásfenntartásitámogatásnoľmatívalapon
882||4 Helyi ľendszeres lakásfenntaľtási támogatás
882115 Apolási díj alanyi jogon
882116 Apolási díj méltanyossági alapon
882118 Kiegészítő gyermekvédelmitevékenység
882119 ovođáztatźtsi támogatás
88fI2t Helyi eseti lakásfenntaľtási támogatás
882122 Atmęneti segély
882123 Temetési segély
88fI24 Rendkívtili gyermekvédelmi támogatás
882If9 Egyéb önkormányzatí esetí pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáItatás
882f02 Kozgyőgye||átas
882203 Köztemetés
889929 Utcai szociális munka
889942 onkormanyzatokáltalnyújtottlakástámogatás
889943 MunkáltatókáIta| nyújtott lakástámogatás
889949 Egyéb m. n. s. lakáshoz jutást segítő támogatások
889967 Mozgáskor|átozottak gépjármíi -szeruési és átalakítási támogatása
890216 onkormĺínyzatiiť1ísagikezdeményezésekésprogramok, valamint

támogatásuk
8gof22 Idősügyi <inkoľmanyzatikezďeményezések, programok, valamint támogatásuk

890301 Civil szervezetekmfüödési támogatása
890302 Civil szervezętekprogľam- és egyéb ttmogatása

54



890422 Adománygytijtés és -kĺjzvetítés
89044I Rövid iđőtartamú közfoglalkońatás
8gO442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtaľtamú

kozfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkońatás
890509 Egyéb m. n. s. közösségi, taľsadalmi tevékenységek támogatása

900113 Koszinhźnaktevékenysége
910501 Közm{ivelőilésitevékerlységekéstarrrogatásuk
93II02 Spoľtlétesítményekműködtetéseésfejlesztése
93t202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931301 Szabadidőspoľt- (rekĺeációssport)tevékenységéstámogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb spoľttámogatás
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