
SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK 

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 

 

Mely létrejött : 

Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth L. u. 27.) képviseli: 

Kiss Istvánné Csele Julianna polgármester 

Alsónyék Község Önkormányzata (székhely: 7148 Alsónyék, Fő u. 1.) képviseli: Dózsa-Pál 

Tibor polgármester 

Báta Község Önkormányzata (székhely: 7149 Báta, Fő u. 147.) képviseli: Huszárné Lukács 

Rozália polgármester 

Bátaszék Város Önkormányzata (székhely: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.) képviseli: 

Bognár Jenő polgármester 

Bogyiszló Község Önkormányzata (székhely: 7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.) képviseli: 

Tóth István polgármester 

Decs Nagyközség Önkormányzata (székhely: 7144 Decs, Fő u. 23.) képviseli: Biczó Ernő 

polgármester 

Fadd Nagyközség Önkormányzata (székhely: 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) képviseli: Fülöp 

János polgármester 

Fácánkert Község Önkormányzata (székhely: 7136 Fácánkert, Árpád u. 12.) képviseli: 

Orbán Zsolt polgármester 

Felsőnána Község Önkormányzata (székhely: 7175 Felsőnána, Rákóczi u. 2/a.) képviseli: 

Bognár László polgármester 

Harc Község Önkormányzata (székhely: 7172 Harc, Fő u. 59.) képviseli: Siposné Csajbók 

Gabriella polgármester 

Kéty Község Önkormányzata (székhely: 7174 Kéty, Petőfi S. u. 70.) képviseli: Gödrei 

Zoltán polgármester 

Kistormás Község Önkormányzata (székhely: 7068 Kistormás, Dózsa u. 2.) képviseli: Csapó 

László polgármester 

Kölesd Község Önkormányzata (székhely: 7052 Kölesd, Kossuth L. tér 2.) képviseli: Berényi 

István polgármester 

Medina Község Önkormányzata (székhely: 7057 Medina, Kossuth L. u. 59.) képviseli: Vén 

Attila polgármester 

Murga Község Önkormányzata (székhely: 7176 Murga, Szabadság u. 124.) képviseli: Felkl 

Márton polgármester 

Őcsény Község Önkormányzata (székhely: 7143 Őcsény, Fő u. 35.) képviseli: Fülöp János 

polgármester 

Pörböly Község Önkormányzata (székhely: 7142 Pörböly, Óvoda u. 1.) képviseli: Sipos 

Lajos polgármester 

Sárpilis Község Önkormányzata (székhely: 7145 Sárpilis, Béke tér 1.) képviseli: Figler János 

polgármester 

Sióagárd Község Önkormányzata (székhely: 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 9.) képviseli: Háry 

János polgármester 

Szálka Község Önkormányzata (székhely: 7121 Szálka, Petőfi S. u. 2.) képviseli: Pálfi János 

polgármester 

Szedres Község Önkormányzata (székhely: 7056 Szedres, Arany J. u. 2.) képviseli: Kovács 

János polgármester 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.) 

képviseli: Horváth István polgármester 
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Tengelic Község Önkormányzata (székhely: 7054 Tengelic, Rákóczi F. u.. 11.) képviseli: 

Gáncs István polgármester 

Tolna Város Önkormányzata (székhely: 7130 Tolna, Hősök tere 1.) képviseli: Dr. Sümegi 

Zoltán polgármester 

Várdomb Község Önkormányzata (székhely: 7146 Várdomb, Kossuth u. 117.) képviseli: 

Simon Csaba polgármester 

Zomba Község Önkormányzata (székhely: 7173 Zomba, Fő tér 1.) képviseli: Szűcs Sándor 

polgármester ( továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) között az alábbi feltételekkel: 

 

 

1.) Az Önkormányzatok Szekszárd és a térségéhez tartozó önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásának létrehozásáról 2004. június 10-én kelt és aláírt Társulási 

megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) II. fejezet D) bekezdését az alábbiak 

szerint módosítják: 

 

D) Területfejlesztési feladatok ellátása: 

a)  

b) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 

adottságait; 

c) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 

megvalósítását; 

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt 

nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről 

benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati 

felhívásban is szerepel; 

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 

f) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti 

a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő 

felhasználását; 

g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében; 

h) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

i) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 

társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit; 

j) folyamatos kapcsolatot tart a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben 

működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a 

bevonható helyi források feltárása érdekében; 

k) forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, 

l) adatokat, információkat szolgáltat a területi információs rendszernek, 

m)  véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 

programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; 

n) forrásokat gyűjthet a fejlesztési programok megvalósításához; 

o) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 

p)   

q)  pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 
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r) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 

kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 

erősítő felhasználását; 

s)   

t)  szakmai munkaszervezetet működtethet; 

u)  az n) és q) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett 

rendelkezik. 

v)   

 

2.) A Megállapodás II. fejezet 2. pont A) bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 

 

A) Közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen belül: 

a) A 4. számú függelékben felsorolt meglévő e feladat ellátását szolgáló és működő 

oktatási társulások fejlesztése és támogatása együttműködési megállapodás alapján, újak 

létrehozásának ösztönzése.
 

b) pedagógiai szakszolgálati feladatok szervezése és szükség szerint ellátása: 

ba) gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ, 

bb) nevelési tanácsadás a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálattal kötött együttműködési megállapodás alapján, 

bc) logopédiai ellátás a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálattal és közoktatási intézményfenntartó társulásokkal kötött 

együttműködési megállapodások alapján 

bd) gyógytestnevelés ellátása a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményével és közoktatási intézményfenntartó társulásokkal, valamint önálló 

fenntartású közoktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján  

be) iskolapszichológusi feladatellátás a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézményével kötött megállapodás alapján  

(a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 21. és 34. és 35. §). 

 

3.) A Megállapodás II. fejezet 2. pont B) bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 

 

B) 

b) A szakosított ellátások (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 57.§.(2) bek.) körébe tartozó a 4. számú függelékben megnevezett és 

valamely feladat ellátását szolgáló és működő társulásokkal megkötött együttműködési 

megállapodás alapján. 

 

4.) A Megállapodás II. fejezet 2. pont D) bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 

, 

a)  

b) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 

adottságait; 

c) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 

megvalósítását; 

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt 

nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről 

benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati 

felhívásban is szerepel; 
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e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 

f) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti 

a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő 

felhasználását; 

g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében; 

h) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

i) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 

társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit; 

j) folyamatos kapcsolatot a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő 

közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonható 

helyi források feltárása érdekében; 

k) forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, 

l) adatokat, információkat szolgáltat a területi információs rendszernek, 

m) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 

programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; 

n) forrásokat gyűjthet a fejlesztési programok megvalósításához; 

o) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 

p)   

q)  pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 

r) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 

kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 

erősítő felhasználását; 

s)   

t)  szakmai munkaszervezetet működtethet; 

u)  az n) és q) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett 

rendelkezik. 

v)  

 

5.) A Megállapodás II. fejezet 2. pont E) bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 

 

E) A nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátásának közös szervezése: 

a hatályos jogszabályok figyelembe vételével a Mozgókönyvtári feladat biztosítására 

létrejött,  a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárral megkötött feladatellátási megállapodás 

alapján (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bek.). 

 

6.) A Megállapodás II. fejezet 2. pont H) bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 

 

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 

(Bkr) alapján ellátandó feladata, hogy a Társulás, a Munkaszervezet, valamint a társulást 

alkotó Önkormányzatok szervezeti egységeinél és az Önkormányzat által felügyelt önállóan 

működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél tervszerinti 

szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-, és informatikai ellenőrzéseket, valamint 

a tervezett tartalék időalap terhére az Önkormányzatok Polgármestere, vagy Jegyzője illetve a 

Jegyző jóváhagyása mellett a Belső ellenőrzési csoport vezetője, (továbbiakban: Belső 
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ellenőrzésivezető), valamint Társulás elnökének, munkaszervezet-vezetőjének 

kezdeményezésére esetileg elrendelt ellenőrzéseket végezzen. 

 

Jegyzők/Polgármesterek feladata: 

 

- a belső kontroll rendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő 

kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, információs és kommunikációs rendszer, 

nyomon követési rendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése, 

- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a 

folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, 

- a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a 

tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a 

képviselőtestület elé terjeszti 

- a következő évi belső ellenőrzési ütemtervhez javaslattétel az érintett területek 

vonatkozásában 

- éves bontásban nyilvántartás vezetése a belső és külső ellenőrzési jelentésekről, az 

azokban tett megállapítások, javaslatok hasznosulásának és végrehajtásának nyomon 

követése 

 

Belső ellenőrzési vezetői feladatok az alábbiak szerint kerülnek megosztásra a 

Munkaszervezet-vezető és a külső szolgáltató (ellenőrzéssel megbízott) között: 

 

A Munkaszervezet-vezető belső ellenőrzési vezetői feladatai: 

 

- a Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése és aktualizálása, 

- gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítésre kerüljenek a 

belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások, továbbá, hogy 

érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutatók, 

- a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása a 

jegyzők javaslatának figyelembevételével, 

- az ellenőrzési dokumentumok 10 évig történő megőrzése, illetve a dokumentumok és 

adatok biztonságos tárolása. 

 

7.) A Megállapodás IV. fejezet 3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

3. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, 

az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodásra, az évközi 

és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.), továbbá az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Ávr.) vonatkozó paragrafusait, valamint a helyi önkormányzatokra vonatkozó 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testületet illető 

hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja, a polgármester részére megállapított feladatokat a 

Társulási Tanács elnöke, míg a jegyző részére meghatározott feladatokat a munkaszervezet 

vezetője látja el.  

A többcélú kistérségi társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a társulási tanács munkaszervezete gondoskodik. 

Az államháztartás szervezeteinek fő tevékenységét szakágazati rendbe kell besorolni. 
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Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének államháztartási 

szakágazati és szakfeladatrend szerinti besorolását a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

bontásban az 5. sz. függelék tartalmazza. 

 

8.) A Megállapodás IV. fejezet 4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

4. A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy 

vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére 

a munkaszervezet gazdasági vezetője, vagy a munkaszervezet vezetője által írásban kijelölt, a 

munkaszervezet alkalmazásában álló személy jogosult. A munkaszervezet tekintetében 

kötelezettségvállalást és az utalványozást a munkaszervezet vezetője gyakorolja, pénzügyi 

ellenjegyzésre a munkaszervezet gazdasági vezetője vagy a munkaszervezet vezetője által 

írásban kijelölt, a munkaszervezet állományába tartozó személy jogosult.  

A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéshez kapcsolódó, 

pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a 

kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás módjával 

és az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, 

feltételeket. 

 

9.) A Megállapodás IV. fejezet 4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

5. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes 

hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok 

kezesség- és garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges 

kötelezettségeinek teljesítésére. 

 

10.) A Megállapodás VIII. fejezetét hatályon kívül helyezi. 

 

11.) A Megállapodás IX. fejezet 8. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a 

települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

12.) A Megállapodás 2. és 3. sz. függelékét hatályon kívül helyezi. 

 

13.) A Megállapodás 4. sz. függeléke jelen módosítás 4. sz. függelékével módosul.  

 

14.) A Megállapodás a jelen módosítás 5. sz. függelékével egészül ki.  
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15.) A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 

 

Jelen megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

írták alá. 

 

Szekszárd, 2012. ……..  

 

 

......................................................                                         …………………………………… 

Alsónána Község Önkormányzata                                         Alsónyék Község Önkormányzata   

 

 

………………………………                                                   ………………………………… 

Báta Község Önkormányzata                                                    Bátaszék Város Önkormányzata         

 

 

…………………………………                                       ………...…………………………. 

Bogyiszló Község Önkormányzata                                        Decs Nagyközség Önkormányzata  

 

 

……………………………………                                       ………...…………………………. 

Fadd Nagyközség Önkormányzata                                        Fácánkert Község Önkormányzata     

 

 

…………………………………    …..……………………………….. 

Felsőnána Község Önkormányzata                                                Harc Község Önkormányzata            

 

 

……………………………...                                                ………...…………………………. 

Kéty Község Önkormányzata                                              Kistormás Község Önkormányzata     

 

 

………………………………...                                                ……………………………….... 

Kölesd Község Önkormányzata                                                Medina Község Önkormányzata         

 

 

………………………………..    ……………………………….…... 

Murga Község Önkormányzata                                                 Őcsény Község Önkormányzata         

 

 

…………………………………    ……..…………………………….. 

Pörböly Község Önkormányzata                                               Sárpilis Község Önkormányzata         

 

 

………………………………….     …….…………………………….. 

Sióagárd Község Önkormányzata                                               Szálka Község Önkormányzata           

 

 

…………………………………                        ……………………...………………………… 

Szedres Község Önkormányzata                        Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
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……………………..……………     ……….………...………………... 

Tengelic Község Önkormányzata                                                   Tolna Város Önkormányzata 

 

 

 ………………………………….    ……..…………………………….. 

Várdomb Község Önkormányzata                                             Zomba Község Önkormányzata 
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4. sz.. függelék 

 

 

Gyermekjóléti, szociális alap- és szakosított ellátási területen működő társulások 

 

Intézmény Fenntartó 

Intézményfenntartó 

társulásban résztvevő 

települések 

 

Gondozási Központ  

Bátaszék és Városkörnyéki 

Önkormányzatok Család-

segítő és Gyermekjóléti In- 

tézményfenntartó Társulása 

Bátaszék, Alsónyék, Pörböly, 

Várdomb, Sárpilis, Báta, 

Alsónána 

 

 

 

Sió-Sárvíz Menti Család-

segítő és Gyermekjóléti 

Társulás 

Szedres, Tengelic, Medina, 

Kölesd, Kistormás 

 

Szekszárd MJV Családsegítő 

Központja és Gyermekjóléti 

Szolgálata 

 

Szekszárd és Környéke 

Alapellátási és Szakosított 

Ellátási Társulás 

Szekszárd, Szálka, Őcsény, 

Decs, Zomba, Harc, Kéty, 

Felsőnána, Murga, Bátaszék, 

Alsónána, Alsónyék, Báta, 

Pörböly, Sárpilis, Várdomb 

 

Szociális Központ 

Dr. Kelemen József Idősek 

Otthona 

Idősek Otthona Tolna 

 

Szekszárd és Környéke 

Szociális Alapszolgáltatási és 

Szakosított Ellátási Társulás 

Szekszárd, Szálka, Őcsény, 

Zomba, Harc, Kéty, 

Felsőnána, Murga, Bátaszék, 

Alsónána, Alsónyék, Báta, 

Pörböly, Sárpilis, Várdomb 

Tengelic, Szedres, Medina, 

Tolna 

Az intézményi ellátás 

területe: a Szekszárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás települései 

Családsegítő Központ 

Családsegítő Központ 

Intézményfenntartó 

Társulása 

Tolna, Bogyiszló, Fadd, 

Fácánkert, Sióagárd 
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5. sz.. függelék 

 

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének 

államháztartási szakágazati és szakfeladatrend szerinti besorolása 

 

 

Államháztartási szakágazati besorolás 2012. január 1-től (TEÁOR): 

 

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége  841105 

 

 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

Feladat megnevezése: Szakfeladat száma: 

Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások 841169 

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

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901 

Központi költségvetési befizetések 841902 

Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) 841903 

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907 

Óvodai nevelés, ellátás 851011 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  851012 

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 851013 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. 

évfolyam) 

852011 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 

852012 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1–4. évfolyam) 

852013 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 

évfolyam) 

852021 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

852022 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5–8. évfolyam) 

852023 

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856011 

Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102 

Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 871000 

Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása 872003 

Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása 872004 

Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 872007 

Szenvedélybetegek átmeneti ellátása 872008 

Időskorúak átmeneti ellátása 873012 

Házi segítségnyújtás 889922 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923 

Családsegítés 889924 
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Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 

890111 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek 

és programok 

890112 

Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, 

programok 

890116 

Civil szervezetek program és egyéb támogatása 890302 

Komplex térségi integrációt segítő programok 890412 

Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 890431 

Rövid tartalmú közfoglalkoztatás 890441 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 

890442 

Egyéb közfoglalkoztatás 890443 

Könyvtári szolgáltatások 910123 

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501 

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése  910502 

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 931301 

Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 931903 

Közösségi, társadalmi tevékenység 940000 

 


