
A Szabályzat 7. számú függeléke 
 
A Balassagyarmat Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

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 
032020  Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
042180 Állat-egészségügy 
045120  Út, autópálya építése 
045140  Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045220  Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 
047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051020  Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
053020  Szennyeződésmentesítési tevékenységek 
063020  Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010  Közvilágítás 
066010  Zöldterület-kezelés 
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311  Fogorvosi alapellátás 
072312  Fogorvosi ügyeleti ellátás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
076062  Település-egészségügyi feladatok 
081041  Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081043  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
081045  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082044  Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 

működtetése 
086020  Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
101110  Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
101270  Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, 

támogatások 
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102025  Időskorúak átmeneti ellátása 
102026 Demens betegek átmeneti ellátása 
102031  Idősek nappali ellátása 
102032 Demens betegek nappali ellátása 
104030  Gyermekek napközbeni ellátása 
106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107015  Hajléktalanok nappali ellátása 
1107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

                                                 
1 Módosította a 33/2020.(XI.04.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. november hó 05. napjától. 


