
a 35/2021.(XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. függeléke 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat szakágazati besorolása, valamint 

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerint felsorolása* 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzat szakágazati besorolását, 

valamint alaptevékenységének kormányzati funkcióit a kormányzati funkciók és 

államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 

előírásai szerint a következő felsorolásban határozza meg: 

 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása:  

 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

2. Szada Nagyközség Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013350 Az 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 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

042320 Vadgazdálkodás 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047120**  Piac üzemeltetése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

062010 Településfejlesztés igazgatása 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

 
* Megállapította: Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2020. (X. 29.) KT-határozatával 
**Megállapította: Szada Nagyközség Polgármestere 144/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozatával 

 



074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


