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Szentkirályszabadja Község Önkormányzata által ellátott szakfeladatok 
 

Szakágazat száma 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi igazgatási tevékenysége 
 
Szakfeladatok 
Cofog szám Megnevezése 

   011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés                      
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás                 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

 042180 Állat-egészségügy  
 045120 Út, autópálya építése                                        
 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása           

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                  
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése         
061020 Lakóépület építése 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás                                                 

 066010 Zöldterület-kezelés                                          
 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások              

072111 Háziorvosi alapellátás 
 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás                                  
 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás                                
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése   
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások                                     

 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek 
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082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés                          

101270 
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, 
támogatások 

102031 Idősek nappali ellátása                      
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások                               

 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése         
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások         
107051 Szociális étkeztetés                                         

 107052 Házi segítségnyújtás                                         
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