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3/1. melléklet 
 

So
rs

z.
 

Tevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, 
kiegészítő tevékenység megnevezése 

Az 
alaptev.-re 

vonatk. 
jogszab.* 

Az alaptevékenység 
forrásai  

(Ha a forrás nem 
elegendő, 

 más saját forrás kerül 
felhasználásra) 

Az alaptev. 
fa.mutatója 

 Száma Neve     

1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fenntartása 

közutak, hidak üzemeltetésével 
karbant. kapcs. bev. és kiadások 

Ötv. pályázatok, belső 
forrás, egyéb külső 

forrás 

km/m2 

2. 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és 
kiadások 

Ötv. 
Okt.Gyer. 

szolgáltatások 
bevétele 

fő 

3. 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés iskolai ellátotakkal kapcs. bev. és 
kiadások 

Ötv. 
Okt.Gyer. 

szolgáltatások 
bevétele 

fő 

4. 562917-1 Munkahelyi étkeztetés a dolgozók részére bizt. étk. kapcs. 
bev. és kiadások 

 szolgáltatások 
bevétele 

fő 

5. 562920-1 Egyéb vendéglátás vendégétkeztetéssel kapcs. bev. és 
kiadások 

 szolgáltatások 
bevétele 

fő 

6. 681001-1 Saját tulajdonú ingatlan adás-
vétele 

értékesített ingatlanok adás-vételével 
kapcs. bev. és kiadások 

Ötv. értékesítés bevétele db 

7. 682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

önk.-i bérlakásokkal kapcs. bev. és 
kiadások 

 szolgáltatások 
bevétele 

db 

8. 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

önk. tulajdonában lévő ingatlanokkal 
kapcs. bev. és kiadások 

 saját forrás db 

9. 731200-1 Médiareklám díjazásért szerződéses alapon végzett 
reklámfelület érték. kapcs. bev. és 

 szolgáltatás bevétele - 
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Tevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, 
kiegészítő tevékenység megnevezése 

Az 
alaptev.-re 

vonatk. 
jogszab.* 

Az alaptevékenység 
forrásai  

(Ha a forrás nem 
elegendő, 

 más saját forrás kerül 
felhasználásra) 

Az alaptev. 
fa.mutatója 

kiadások 
10. 813000-1 Zöldterület-kezelés közter., parkkal kapcs. bev. és 

kiadások 
Ötv. saját forrás - 

11. 841112-1 Önkormányzati jogalkotás önk.-i képv., képv. testületi üléseivel 
kapcs. bev. és kiadások 

Ötv. saját forrás - 

12. 841114-1 Országgyűlési 
képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

ogy. választásokkal kapcs. bev. és 
kiadások 

Ve. állami támogatás - 

13. 841115-1 Önkormányzati 
képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

önk. választásokkal kapcs. bev. és 
kiadáok 

Ve. állami támogatás - 

14. 841116-1 Országos, települési és területi 
kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

kisebbs. választásokkal kapcs. bev. 
és kiadások 

Ve. állami támogatás - 

       
15. 841117-1 Európai parlamenti 

képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

EP választásokkal kapcs. bev. és 
kiadások 

Ve. állami támogatás - 

16. 841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

népszav. kapcs. bev. és kiadások Ve. állami támogatás - 

17. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 

az önk., körj. hiv. ágazathoz nem 
köthető igazg. tev.-kel kapcs. bev. és 

 állami támogatás, 
igazgatási bevételek 

- 
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Tevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, 
kiegészítő tevékenység megnevezése 

Az 
alaptev.-re 

vonatk. 
jogszab.* 

Az alaptevékenység 
forrásai  

(Ha a forrás nem 
elegendő, 

 más saját forrás kerül 
felhasználásra) 

Az alaptev. 
fa.mutatója 

tevékenység kiadások 
18. 841127-1 Települési kisebbségi 

önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

kisebbs. önk. a kisebbs. érdekeinek 
védelme és képv. érdekében végzett 

kapcs. bev. és kiadások 

 állami támogatás - 

19. 841133-1 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, 
adóellenőrzés 

adók, illetékek, járulékok 
behajtásával kapcs. bev. és kiadások 

Ötv. saját forrás - 

20. 841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 

az önk. közbesz. összefüggő kapcs. 
bev. és kiadások 

 pályázatok, belső 
forrás 

- 

21. 841402-1 Közvilágítás  a település közv. üzemeltetésével 
kapcs. bev. és kiadások 

Ötv. Saját forrás - 

22. 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. 
szolgáltatások  

máshová nem sorolható egyéb feladatokkal 
kapcs. Bev. És kiadások 

Ötv. saját forrás - 

23. 841901-1 Önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

a helyi önk. és többc. kistérs. társ.-
kat megill. ktv. támogatások sajátos 
folyó és felhalmozási jell. bev. és 

kiadások 

 megállapodás és 
jogszabály szerint 

- 

24. 841902-1 Központi költségvetési befizetések a tv.-ben meghat. célra fel nem 
használt maradványok bef. központi 

ktg.vetési szerv részére 

 jogszabály szerint - 

25. 842531-1 A polgári védelem ágazati 
feladatai 

jogszab.-ban meghat. polgári véd. 
tevékenyéssel összefüggő 

feladatokkal kapcs. bev. és kiadások 

 saját forrás gyakorlatok 
száma 
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Tevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, 
kiegészítő tevékenység megnevezése 

Az 
alaptev.-re 

vonatk. 
jogszab.* 

Az alaptevékenység 
forrásai  

(Ha a forrás nem 
elegendő, 

 más saját forrás kerül 
felhasználásra) 

Az alaptev. 
fa.mutatója 

26. 862101-1 Háziorvosi alapellátás járóbetek szakell. kapcs. bev. és 
kiadások 

Ötv. OEP finanszírozás lejelentett 
kártyák 
száma 

27. 869041-1 Család- és nővédelmi 
egészségügyi gondozás 

a gyermekváll. kapcs. opt. 
körülmények elősegítése és 0-6 éves 
korú gyermek gondozásával kapcs. 

bev. és kiadások 

Ötv. OEP finanszírozás - 

28. 869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás kiskorúak eü. gondozásával kapcs. 
bev. és kiadások 

Ötv.Okt. OEP finanszírozás - 

       
       

29. 882111-1 Rendszeres szociális segély hátrányos helyzetű aktív korú 
személyek és családjuk részére a 

jogszab.-ban meghat. rendsz. szoc. 
segéllyel kapcs. bev. és kiadások 

Szt. saját forrás, állami 
támogatás 

ellátást 
igénylők 

száma 

30. 882113-1 Lakásfenntartási támogatás 
normatív alapon 

szociálisan rászorult családok lakás 
céljára szolg. helyiség fenntartásával 

összefüggő rendsz. támogatással 
kapcs. bev. és kiadások 

Szt. saját forrás, állami 
támogatás 

ellátást 
igénylők 

száma 

31. 882114-1 Helyí rendszeres lakásfenntartási 
támogatás 

szociálisan rászorult családok lakás 
céljára szolg. helyiség fenntartásával 
kapcs. az önk. rend.-ben meghat. felt. 

fennállása esetén nyújtott rendsz. 
támogatással kapcs. bev. és kiadások 

Szt. saját forrás ellátást 
igénylők 

száma 
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Tevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, 
kiegészítő tevékenység megnevezése 

Az 
alaptev.-re 

vonatk. 
jogszab.* 

Az alaptevékenység 
forrásai  

(Ha a forrás nem 
elegendő, 

 más saját forrás kerül 
felhasználásra) 

Az alaptev. 
fa.mutatója 

32. 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon tartósan gondozásra szoruló személy 
otthoni áplását ellátó hozzátartozó 
részére a jogszab.-ban meghat. felt. 

fennállása esetén bizt. rendsz. anyagi 
hozz. kapcs. bev. és kiadások 

Szt. saját forrás, állami 
támogatás 

ellátást 
igénylők 

száma 

       
       
       

33. 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon tartósan gondozásra szoruló személy 
otthoni áplását ellátó hozzátartozó 

részére az önk. döntése alapján 
méltányossági alapon bizt. rendsz. 

anyagi hozz. kapcs. bev. és kiadások 

Szt. saját forrás ellátást 
igénylők 

száma 

34. 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátás 

rendsz. gyvt. jogosultak számára 
foly. pénzbeni ellátással kapcs. bev. 

és kiadások 

Gyer. saját forrás, állami 
támogatás 

kérelmezők 
száma 

35. 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás 

kieg. gyvt. kapcs. bev. és kiadások Gyer. saját forrás, állami 
támogatás 

kérelmezők 
száma 

36. 882119-1 Óvodáztatási támogatás óvodáztatási tám. kapcs. bev. és 
kiadások 

Gyer. saját forrás kérelmezők 
száma 

37. 882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási 
támogatás 

szoc. rász. személyek lakás céljára 
szolg. helyiség fennt. kapcs. 

összefüggő kiadásai viseléséhez az 

 saját forrás ellátást 
igénylők 

száma 
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Tevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, 
kiegészítő tevékenység megnevezése 

Az 
alaptev.-re 

vonatk. 
jogszab.* 

Az alaptevékenység 
forrásai  

(Ha a forrás nem 
elegendő, 

 más saját forrás kerül 
felhasználásra) 

Az alaptev. 
fa.mutatója 

önk. rendeletében meghat. felt. 
esetén nyújtott tám. kapcs. bev. és 

kiadások 
       
       
       

38. 882122-1 Átmeneti segély létfennt. veszélyetető, valamint 
időszakosan létfennt. gondokkal 

küzdő szem. részére az önk. rend.-
ben meghat. segélyekkel kapcs. bev. 

és kiadások 

Szt. saját forrás ellátást 
igénylők 

száma 

39. 882123-1 Temetési segély az önk. rend.-ben meghat. felt. 
szerint nyújtott segéllyel kapcs. bev. 

és kiadások 

Szt. saját forrás ellátást 
igénylők 

száma 
40. 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 
az önk. rend.-ben meghat. felt. 

szerint nyújtott gyvt.-vel kapcs. bev. 
és kiadások 

Gyer. saját forrás ellátást 
igénylők 

száma 
41. 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési 

támogatása 
súlyos mozgáskorl. szem. gépkocsi 

szerzési és átalakítási tám., 
tömegközl. hátrányok kompenz. 

célzó egyszeri közl. tám. kapcs. bev. 
és kiadások 

 állami támogatás ellátást 
igénylők 

száma 

42. 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti az önk. által rend.-ben meghat. 
máshova nem sorolható egyéb eseti 

Szt. saját forrás ellátást 
igénylők 
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Tevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, 
kiegészítő tevékenység megnevezése 

Az 
alaptev.-re 

vonatk. 
jogszab.* 

Az alaptevékenység 
forrásai  

(Ha a forrás nem 
elegendő, 

 más saját forrás kerül 
felhasználásra) 

Az alaptev. 
fa.mutatója 

pénzbeli ellátások pénzellát. kapcs. bev. és kiadások száma 
       
       

43. 882202-1 Közgyógyellátás szoc. rász. jogsz.-ban meghat. felt. 
esetén egészs. állap. megőrzéséhez 
kapcs. kiadások csökk. érdekében 

biztosított hozz. kapcs. bev. és 
kiadások 

Szt. saját forrás ellátást 
igénylők 

száma 

44. 882203-1 Köztemetés az elhunyt személynek eltemetésre 
köt. szem. hiányában az önk. ált. 
történő temetéssel kapcs. bev. és 

kiadások 

Szt. saját forrás igények 
száma 

45. 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott 
lakástámogatás 

az önk. rend.-ben meghat. fel. kapcs. 
lakóingatlan vásárl., építésével, 
felújításával kapcs. nyújtott tám. 

kapcs. bev. és kiadások 

 saját forrás támogatást 
igénylők 

száma 

46. 890441-1 Rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás 

BPJ-re jogosultak 4-6 hónapig tartó 
foglalkoztatása 

Szt. saját forrás, állami 
támogatás 

fő 

47. 890442-1 Bérpótló. jutt. jogosultak hosszabb 
foglalk. 

BPJ-re jogosultak hosszabb távú 
foglalkoztatása 

Szt. saját forrás, állami 
támogatás 

fő 

48. 890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás egyéb közfoglalkoztatottak Szt. saját forrás, állami 
támogatás 

fő 
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Tevékenység Alaptevékenységen belül a kisegítő, 
kiegészítő tevékenység megnevezése 

Az 
alaptev.-re 

vonatk. 
jogszab.* 

Az alaptevékenység 
forrásai  

(Ha a forrás nem 
elegendő, 

 más saját forrás kerül 
felhasználásra) 

Az alaptev. 
fa.mutatója 

       
49. 910123-1 Könyvtári szolgáltatások könyvtári szolg., kiáll. rendezéssel, 

ismeretterjesztéssel kapcs. bev. és 
kiadások 

Ötv. saját forrás, állami 
támogatás 

fő 

50. 910502-1 Közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése 

közműv.-i intézm. működésével 
kapcs. bev. és kiadások 

Ötv. saját forrás db 

51. 931102-1 Sportlétesítmények működtetése 
és fejlesztése 

sportlétesítm. működtetésével kapcs. 
bev. és kiadások 

Ötv. saját forrás fő 

52. 960302-1 Köztemető-fenntartás és 
működtetés 

közemető fennt. kapcs. bev. és 
kiadások 

Ötv. saját forrás - 

 
 
* A megjelölt oszlopban található jogszabályok: 
Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
Okt. törvény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 
Gyer.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. tv., 
Szt.: a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. III. tv. 
Ve.: választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény


