
1. melléklet a /2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

Aszófő község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-,vám-és jövedéki igazgatás 

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb 

szolgáltatások 

016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

018010  Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

018030  Támogatási célú finanszírozási műveletek 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

031060 Bűnmegelőzés 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

042130  Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

042220  Erdőgazdálkodás 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047320  Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

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

átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

061020 Lakóépület építése 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

076062 Település-egészségügyi feladatok 

081045 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 



083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084031  Civil szervezetek működési támogatása 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

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

összefüggő működtetési feladatok 

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

összefüggő működtetési feladatok 

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

104051  Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

900020  Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
 


