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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat alaptevékenységi célú alkalmazott kormányzati funkciói 
 

011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
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 
016080    Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
031030    Közterület rendjének fenntartása 
041231    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232    Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
042130    Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
042150    Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése 
042180    Állat-egészségügy 
045120    Út, autópálya építése 
045140    Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045160    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047120    Piac üzemeltetése 
047410    Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
049010    Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 
051040    Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020    Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080    Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
061020    Lakóépület építése 
062010    Településfejlesztés igazgatása 
063020    Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
063080    Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010    Közvilágítás 
066010    Zöldterület-kezelés 
066020    Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111    Háziorvosi alapellátás 
072112    Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311    Fogorvosi alapellátás 
074031    Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032    Ifjúság-egészségügyi gondozás 
076062    Település-egészségügyi feladatok 
082042    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043    Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044    Könyvtári szolgáltatások 
082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
083030    Egyéb kiadói tevékenység 
086030    Nemzetközi kulturális együttműködés 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015    Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025    Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
102023    Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024    Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
104037    Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106010    Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 



106020    Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat támogatási célú és technikai kormányzati funkciói 
 

018010    Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
018020    Központi költségvetési befizetések 
018030    Támogatási célú finanszírozási műveletek 
042120    Mezőgazdasági támogatások 
061030    Lakáshoz jutást segítő támogatások 
081041    Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081045    Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
084031    Civil szervezetek működési támogatása 
084032    Civil szervezetek programtámogatása 
101150    Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 
103010    Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátásai 
104051    Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
104052    Családtámogatások 
105010    Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
105020    Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
106020    Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107060    Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
900020    Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
900060    Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
 
 
 
 
 


