
                                                                1. melléklet a …../2014. (…..) önkormányzati rendelethez 

                                                     „2. melléklet B.) a 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

A Simontornya Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása: 

011130     Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási   

 tevékenysége 

011210 Államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013320 Köztemető – fenntartás és – működtetés 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb  

 szolgáltatások 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

042180 Állat-egészségügy 

045120 Út, autópálya építése 

045130 Híd, alagút építése 

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 



045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített  

 begyűjtése, szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

061020 Lakóépület építése 

063010 Vízügy igazgatása 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás 

074032 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 

076010 Egészségügy igazgatása 

081010 Sportügyek igazgatása 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás 

082010 Kultúra igazgatása 

082044 Könyvtári szolgáltatás 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység 



082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084010 társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőségekkel, érdekképviselettel, 

  nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

096010 Óvodai intézményi étkezés 

096020 Iskolai intézményi étkezés 

098010 Oktatás igazgatása 

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntartása, üzemeltetése 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


