
 
 
 

Előkészítésben közreműködött: 
HAT/394-3/2022.                        Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
                                       Szabó Ágnes költségvetési ügyintéző 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Államkincstár 203/2021. számú ellenőrzése keretében megállapította, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata jelenlegi tevékenységi köreit aktualizálni, és a hiányzó kormányzati funkciókat a törzskönyvi 
nyilvántartásába beépíteni szükséges. 
A kormányzati felsorolását a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
15/2019. (XII.07.) PM rendelet tartalmazza. 
 
Hatvan Város Önkormányzata tevékenységeinek felsorolását a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) függeléke 
tartalmazza, mely függelék fentiek szerint felülvizsgálatra került, és a beépítendő új tevékenységekkel - 
kormányzati funkció kódokkal - módosul az előterjesztés alapján. 
 
A függelékbe az alábbi, új kormányzati funkciók kerülnek beépítésre: 
 

 032020  Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
 062020  Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
 074040  Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
 081061   Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
 082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 
 082091  Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 082092  Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
 082093  Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
 083040  Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
 086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás 
 091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 104031  Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
 107051   Szociális étkeztetés szociális konyhán 

 

Hatvan Város Önkormányzata tevékenységeit és azok kormányzati funkció szerinti besorolását az előterjesztés 
határozati javaslatának melléklete tartalmazza. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzatnak a határozat melléklete szerinti 
tevékenységeinek felsorolását. 
 
Határidő: 2022. január 31. (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. január 21.                     

                 Horváth Richárd 
Látta:             polgármester 

 
dr. Kovács Éva                

                jegyző   



 
Hatvan Város Önkormányzata tevékenységei 

 
 

    Tevékenység típusa  Kormányzati funkció    Megnevezés 
 
 
Alaptevékenység 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
  általános igazgatási tevékenysége 

az önkormányzatok képviselő-testületeinek, bizottságainak működésével 
összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások 
igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása. 

Alaptevékenység 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
az adók, vámok jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, 
behajtásával összefüggő feladatok ellátása központi és önkormányzati 
szinten. 

Alaptevékenység 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés 
        köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok  
                                          ellátása. 
Alaptevékenység 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással  
  kapcsolatos feladatok 

az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni 
értékű jogok – üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, 
állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon történő 
hasznosításával, kezelésével összefüggő feladtok ellátása. 

Alaptevékenység 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
a kiemelt (különösen a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó) állami és 
önkormányzati rendezvényekkel összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása 
a honvédelmi és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében a 
kormányzati döntések végrehajtásával, valamint az ellenőrzési, a 
szabályozási, a hatósági, a szakhatósági tevékenységekkel és a hadisír-
gondozási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 031030 Közterület rendjének fenntartása 
a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a 
közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és 
bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom 
számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel 
összefüggő feladtok ellátása. 

Alaptevékenység 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek  
a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával, a tűz- és 
katasztrófahelyzet megelőzésével, az ahhoz kapcsolódó szakhatósági 
tevékenységgel, valamint a műszaki mentőbázisok fejlesztésével, 
üzemeltetésével és igénybevételével összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII: 31.) 
Korm. rendelet 3. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs 
ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, 
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás 
munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
a Start-munka program. Téli közfoglalkoztatás – keretében külön 



kormányrendelet alapján – szervezett foglalkoztatással összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység 041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII: 31.) 
Korm. rendelet 4. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, a munkaügyi 
kirendeltség által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban 
részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben 
történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése. 

Alaptevékenység 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII: 31.) 
Korm. rendelet 6. §-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány által 
meghatározott cél elérésre irányuló program keretében, álláskeresők, FHT-
ra jogosult személyek, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek 
legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő 
foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII: 31.) 
Korm. rendelet 7/B. §-a alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a 
hosszabb időtartamú közfoglakoztatás, valamint az országos 
közfoglalkoztatási programok közül a közfoglalkoztatásért felelős miniszter 
kijelölése alapján mintaprogrammá nyilvánított programokkal összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység 042110 Mezőgazdaság igazgatása 
a mezőgazdasági ügyek igazgatásával és a közös agrárpolitika egyéb, 
támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedéseiben való 
részvétellel összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó  
  szolgáltatások 

  a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal 
 összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 042180 Állat-egészségügy  
  a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal 

 kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenységgel 
 összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 045120 Út, autópálya építése 
az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és 
gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda építésével összefüggő 
feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 045160  Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 
a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő 
feladtok ellátása. 

Alaptevékenység 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
  a kerékpárutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok 

 ellátása 
Alaptevékenység 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
  a pakoló, garázs önállóan, más funkciótól függetlenül végzett 

 üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása 
Alaptevékenység 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

  begyűjtése, szállítása, átrakása 



a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból 
keverten gyűjtött hulladék, valamint az egyéb nem veszélyes hulladék 
rendszeres vagy időszakos begyűjtésével összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
a szennyvízelvezető rendszerek és szennyvízkezelő berendezések 
működtetésével; az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy 
több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz 
gyűjtésével és szállításával szennycsatorna hálózaton, szennyvíztárolókban, 
illetve egyébe módon; az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a 
szennyvízakna, mozgó vécé ürítésével, tisztításával; a szennyvíz fizikai, 
kémiai és biológiai eljárásokkal történő kezelésével; szennyvízcsatorna 
tisztításával, fenntartásával, zárt csapadékvíz-csatorna tisztításával, 
fenntartásával, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatorna dugulásának 
megszüntetésével - összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység 064010 Közvilágítás 
települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével 
összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
a város-, és községgazdálkodási más funkcióba nem sorolható, egyéb 
feladataival összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 072111 Háziorvosi alapellátás 
a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, ellenőrzésével, 
rendszeres, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások 
elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint 
járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő 
beutalásával összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya 
fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi 
ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló 
módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez 
szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, 
valamint az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
 a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint 

az emberi szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képességének 
fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi érdekből végzett 
szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a 
kötelező orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, 
zárlattal és ellenőrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében 
meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek szállításával, a 
fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával 
és egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység           081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és  
  támogatása 

a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) 
végzett testedzés – ideértve a sportversenyeket is – intézményi kereteinek 
működtetésével, illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a 



sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal, valamint a sportiskolai 
keretek között utánpótlás-nevelési tevékenységgel; az utánpótlás-
neveléshez, kiválasztási rendszerhez, a sportiskolák szakmai programjaihoz, 
a sportszervezetek utánpótlás feladataihoz, az utánpótlásrendszerben 
megvalósuló versenyekhez, az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök 
vásárlásához nyújtott támogatásokkal, teljesítménymérésekkel összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és  
  támogatása 

a fogyatékosok sportjában versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes 
versenyrendszer keretei között) végzett testedzés – ideértve a 
sportversenyeket is – intézményi kereteinek működtetésével, illetve 
támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek 
nyújtott támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése. 

Alaptevékenység 081043  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási 
intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára 
szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység 081044  Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenység és 
  támogatása 

  a fogyatékossággal élő gyermek – és ifjúsági korosztály (óvoda, alapfokú, 
 középfokú  és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) szervezett, a 
 tanórán kívüli  sportfoglalkozásával összefüggő feladatok ellátása,   

      kifizetések teljesítése. 
Alaptevékenység 081045  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és  

  támogatása 
  az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő 

 sporttevékenységével és annak támogatásával, a szabadidősport-
 rendezvényekkel, programokkal, a szabadidősport-szervezetek 
 támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos 
 tevékenységekkel, valamint a családok, a nők, az idősek, a hátrányos 
 helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok ellátása, 
 kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás   
 a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatással összefüggő feladatok 

ellátása.  
Alaptevékenység  081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
  a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás 

 céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatással és étkeztetéssel, illetve 
 működtetésük vagy igénybevételük támogatásával összefüggő feladatok 
 ellátása, kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység  082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
 a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy 

vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a 
tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), 
továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló 
grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő 
feladatok ellátása. 

 
 



Alaptevékenység  082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, 
a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel 
növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, 
az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi 
művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok 
társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az 
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok 
megvalósítása. 

Alaptevékenység 082092 Közművelődés – hagyományos  közösségi  kulturális értékek  
  gondozása 

 a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, 
helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi 
kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az 
egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

Alaptevékenység 082093 Közművelődés  -   egész   életre   kiterjedő   tanulás,  amatőr  
   művészetek 

 az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az 
ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, 
klubok, szabadegyetemek biztosítása. 

Alaptevékenység 083030  Egyéb kiadói tevékenység 
a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, 
reklámanyag, statisztikák papír alapú vagy online kiadásával összefüggő 
feladatok ellátása.  

Alaptevékenység  083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
 a rádióműsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok   

ellátása, a közszolgálati és egyéb közösségi célú rádiók, rádióműsorok 
működésével összefüggő kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység 083050  Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
  a televízió-műsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok 

 ellátása; közszolgálati és egyéb közösségi célú televíziók, televízió-
 műsorok működésével összefüggő kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység  086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
 a más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadidős szolgáltatással                    

összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Alaptevékenység 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás 
(beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a 
nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti 
működtetési feladatainak ellátása. 

Alaptevékenység  091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 az  óvodai  nevelés,  ellátás  (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai  nevelését  ellátását  és  a  nemzetiségi  óvodai  nevelést,  ellátást is) 
köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 
 



 
Alaptevékenység 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési  

  feladatok 
az alapfokú művészetoktatás köznevelési törvény szerinti működtetési 
feladatainak ellátása. 

Alaptevékenység 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók  
  nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a 
sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi 
tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési 
feladatainak ellátása. 

Alaptevékenység 092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulóinak közismereti és 
  szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési  
  feladatok 

a gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában történő közismereti 
és szakmai elméleti oktatás, nevelés (beleértve a sajátos nevelési igényű 
tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók oktatását, nevelését is) 
köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

Alaptevékenység 095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
  a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező 

 felkészítő képzésekkel (így különösen az örökbe fogadni szándékozók, a 
 nevelőszülők, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet működtetők 
 felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása; az olyan oktatással és 
 képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem  adnak hivatalosan 
 elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai 
 képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel 
 betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű 
 ellátáshoz szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint az elsősorban 
 felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő 
 feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, 
 diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, általános, illetve 
 szakmai képzésnek minősülnek. 

Alaptevékenység 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére  
biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére 
biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
köznevelési intézményben tanulók számára a kollégiumi szálláshely-
szolgáltatással, valamint kollégiumi elhelyezést kiváltó, pénzbeli ellátás 
részeként nyújtott lakhatási támogatással összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

Alaptevékenység  104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 
  ellátása 

 a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint a bölcsőde alapellátáson túl 
nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a 
játszócsoporttal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más 
gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése, amennyiben a fenti feladatok bölcsőde vagy mini bölcsőde 
keretei között kerül megvalósításra. 

 



 
Alaptevékenység 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
  a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 

 biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
Alaptevékenység 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

az alacsony költségű vagy szociális bérlakások fenntartásával, 
üzemeltetésével, arra rászorultaknak való bérbeadásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott 
feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és 
adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással; 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő 
rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban, illetve az önkormányzat 
rendeltében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres 
vagy eseti támogatással összefüggő feladtok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  

Alaptevékenység 107051  Szociális étkeztetés szociális konyhán 
  a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy 

szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes 
személyeknek szociális konyha keretében - önálló konyhán, főzőhelyen, 
egyéb intézményi étkezőhelyen, utalvány ellenében vendéglátóipari 
egységben vagy egyéb intézményben történő fogyasztás biztosításával, a 
helyben fogyasztás hiányában az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy 
lakásra szállítással - nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezéssel 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
 
 


