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ELŐTERJESZTÉS 
Kismaros Község egyes építésügyi feladatainak ellátását biztosító intézkedésekről szóló 
rendelet módosítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 

 

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a helyi építési szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendeletet. A HÉSZ 4. mellékletében jelzett ingatlanok esetében a 

településrendezési szerződés megkötésével keletkezik a megváltozott építési jog. Az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30 § (3) bekezdés b) 

pontja alapján a településfejlesztés alább jelzett feladatainak megvalósítását célozza a 

szabályozás. A településrendezési szerződésben kell e rendeletben foglalt alapelvek alapján 

különösen a belterületbe vonás, a telekcsoport újraosztás, az út-és közműfejlesztés, valamint a 

közterület igénybevétel konkrét módjáról megállapodni. 

A jogszabályt Kismaros község Önkormányzat Képviselő-Testülete Kismaros Község egyes 

építésügyi feladatainak ellátását biztosító intézkedésekről szóló 5/2019. (VII.22) 

önkormányzati rendeletével megalkotta. 

Felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a jogszabály nem szabályozta le a pénzügyi 

támogatást nem igénylő lakossági igények esetkörét. 

BIZOTTSÁGI DÖNTÉSI JAVASLAT 

 

A PÜTB …/2020. (VII….) sz. határozata 

Kismaros község egyes építésügyi feladatainak ellátását biztosító intézkedésekről szóló 

5/2019. (VII.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 

az előterjesztés szerinti javasolja a Képviselő-testület számára elfogadni Kismaros Község 

Önkormányzatának a Kismaros község egyes építésügyi feladatainak ellátását biztosító 

intézkedésekről szóló 5/2019. (VII.22.) önkormányzati rendeletének módosítását  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
 

RENDELET ALKOTÁSI JAVASLAT 

 

A Képviselő-testtület …/2020. (VII….) sz. rendelete 

a Kismaros község egyes építésügyi feladatainak ellátását biztosító intézkedésekről szóló 

5/2019. (VII.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztéssel 

egyezően módosítja Kismaros Község Önkormányzatának Kismaros község egyes építésügyi 

feladatainak ellátását biztosító intézkedésekről 5/2019. (VII.22.) önkormányzati rendeletét.  
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2020.08.31. 
 
Kismaros, 2020. július 27. 
 
 dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita, 
 jegyző 



RENDELET-TERVEZET 

 
 

 Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

...../2020. (VII.29.) számú önkormányzati rendelete 

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Kismaros Község egyes építésügyi feladatainak ellátását biztosító intézkedésekről szóló 

5/2019. (VII.22) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

(1) A Rendelet 6.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint változik 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti támogatás megítéléséről és mértékéről átruházott hatáskörben a 

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság dönt. Minden egyéb esetben, amikor a 

döntés meghozatala pénzügyi támogatást nem igényel a polgármester saját hatáskörben dönt 

a mindenkori Főépítész javaslatának figyelembevételével. 

 

2.§ 

(1) Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.  

 

 Neubauer Rudolf       dr. Timer-Bárkányi Beáta 

     polgármester        jegyző  

 

A rendelet kihirdetve: 2020. július ……. 

 

  dr. Timer-Bárkányi Beáta 

      jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
Kismaros Község Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé a 2020/2021. nevelési évre/tan-
évre vonatkozó gyermekétkeztetési feladatok ellátására. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb 
árajánlat alapján kalkuláltuk a térítési díjakat, amely a rendelet-tervezet 1. sz. mellékletét képezi. 
 
A térítési díj mértékét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 151. § (3) 
bekezdése határozza meg. Ez alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élel-
mezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó összege. 
 
Az árajánlatokat úgy kértük be, hogy minden esetben tartalmazzák a Gyvt. 151. § (3) bekezdésében 
meghatározott anyagnorma összegét. 
 

BIZOTTSÁGI DÖNTÉSI JAVASLAT 

 
A PÜTB …/2020. (VII….) sz. határozata 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága az elő-
terjesztés szerinti térítési díj rendelet megalkotását javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.08.31. 
 

RENDELET ALKOTÁSI JAVASLAT 

 
A Képviselő-testtület …/2020. (VII….) sz. rendelete 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés térítési díjának 
megállapításáról szóló rendeletét az előterjesztés szerint megalkotja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.08.31. 
 
 
 
 
Kismaros, 2020. július 21. 
 
 dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita, 
 jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 
 

Kismaros Község képviselő-testületének  
…/2020. (...) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetés térítési díjairól 
 
Kismaros Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosí-
tott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és a 151. § (2a) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 
következőket rendeli el:  
  

1. § 
  
E rendelet hatálya kiterjed:  

a) Kismaros Község Önkormányzatának fenntartásában működő óvodára ( a  
b) továbbiakban (gyermekintézmény),  
c) Kismaros Község Önkormányzatának közigazgatási területén a Váci Tankerületi Központ 

fenntartásában lévő Vilcsek Gyula Általános  
d) a gyermek-, vagy köznevelési intézményekben ellátott vagy tanuló gyermekekre,  
e) a d) pontban meghatározott gyermekek szüleire, vagy más törvényes képviselőikre.  

 
2. § 

  
(1) Kismaros Község Önkormányzata biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést.  
 
(2) Kismaros Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 21/C §-ban meghatározott szünidei gyermekétkeztetés biztosításának 
módjáról évente normatív határozatban dönt.  
 
(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó 
szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek 
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  
 
(4) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.  
 
(5) Nem vonatkoznak a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan 
speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.  
 
(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodá-
sok esetében be kell nyújtani.  
 
(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő  

a) betegsége,  
b) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.  

 
(8) A szülő, törvényes képviselő a gyermekek számában történt változást, vagy ha az étkezést be-
tegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, óvodai ellátásban résztvevő gyermek ese-
tében az óvoda vezetőjének a tárgynapot megelőző napon 9 óráig, általános iskolai tanuló esetében 
a tárgynapot megelőző napon 9 óráig az iskola vezetőjének köteles bejelenteni  

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint  
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b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi 
igénybe újból a gyermekétkeztetést, a kötelezett az (8) bekezdés a) pontja szerinti bejelen-
tést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkeztetésért fi-
zetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól,  

c) a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége miatt iskolai tanuló esetében a lemondás 
napjára a részére biztosított étel elvitele a szülője, törvényes képviselője számára 12 órától 
13 óráig biztosított, a Kismarosi Kis Morgó Óvoda konyhájáról.  

 
(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók törvényes képviselőjének 
igénybevétele az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.  
 
(10) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.  
  

3. § 
  
(1) Köznevelési intézményben, amennyiben a térítési díj befizetésének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokban történő közreműködésre az intézményvezető külön személyt (a továbbiakban étke-
zési felelős) jelöl ki, a megbízott személy kötelessége gondoskodni a változás-jelentés leadásáért, a 
ténylegesen igénybevett étkezéseket tartalmazó lista kitöltéséért, a csekkek és a hátralék miatt ke-
letkezett felszólító levelek átvételéért és továbbadásáért.  
 
(2) Az intézményvezető a kijelölt személy nevéről és elérhetőségéről (telefon, e-mail) írásban tájé-
koztatja a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalt (továbbiakban: Hivatal).  
 
(3) A gyermek-, valamint a köznevelési intézményekben az intézményvezető köteles együttműködni 
az étkezéssel kapcsolatos napi, illetve a változásjelentés továbbításáért, illetve a hátralék megszün-
tetése érdekében a Hivatallal.  
  

4. § 
  
(1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
 
(2) Az intézményi térítési díj 27% mértékű általános forgalmi adóval van kalkulálva, az általános 
forgalmi adó mértékének változásával az 1. sz. melléklet bruttó térítési díjai is változnak. 
 
(3) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) 
kedvezményeket biztosítani kell.  
 
(4) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója 
évente egy alkalommal, augusztus 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a következő tan-
évre/nevelési évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg.  
 
(5) A 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés rendelkezései értelmében a Hivatal 
hatáskörébe tartozik a megállapított térítési díj befizetésének ellenőrzése, a befizetést elmulasztó 
kötelezett 15 napon belüli írásbeli értesítése, továbbá a hátralékokkal kapcsolatos nyilvántartás ve-
zetése. Ha fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy a 
jegyző köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mu-
lasztás következményeire.  
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5. § 
 
(1) Az Óvodába járó gyermekek esetében a Hivatal a hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 
nap határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.  
 
(2) A felszólítást tartalmazó levélben az intézmény tájékoztatja a törvényes képviselőt a szociális 
alapon történő támogatás lehetőségeiről. A Hivatal a felszólító levélben meghatározott határidő 
lejártát követően, amennyiben nem történt meg a hátralék rendezése, írásban köteles jelzéssel élni 
a gyermeket ellátó intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse felé. 
  
(3) A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős értesítése alapján felke-
resi a gyermeket nevelő családot, megvizsgálja az érintett gyermek szociális és családi körülményeit, 
és segítséget nyújt abban, hogy a gyermek étkezése biztosított legyen.  
  
(4) Iskolába járó gyermekek esetében a Hivatal a hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos 
(tanítási nap) határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rende-
zésére. A felszólítást tartalmazó levélben a Hivatal tájékoztatja a törvényes képviselőt a szociális 
alapon történő támogatás lehetőségeiről, valamint arról, hogy amennyiben a 15 napos (tanítási nap) 
határidő elteltéig nem rendezi a tartozását, a 15 napot (tanítási nap) követően gyermeke az étkezést 
nem veheti igénybe a hátralék rendezéséig. Amennyiben a törvényes képviselő a térítési díj befize-
tését hitelt érdemlően igazolja, a gyermek az étkezést újból igénybe veheti.  
 
(5) A Hivatal a felszólító levélben meghatározott határidő lejártát követően, amennyiben nem tör-
tént meg a hátralék rendezése, írásban köteles jelzéssel élni a gyermeket ellátó intézmény gyermek- 
és ifjúságvédelmi felelőse felé.  
 
(6) A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős értesítése alapján felke-
resi a gyermeket nevelő családot, megvizsgálja az érintett gyermek szociális és családi körülményeit, 
és segítséget nyújt abban, hogy a gyermek étkezése biztosított legyen, és közreműködik a hátralék 
rendezése érdekében.  
 
(7) A Hivatal pénzügyi csoportja a hónap utolsó napjáig elkészíti kimutatását a hátralékosokról. A 
listát megküldi a jegyzőnek és ezzel egy időben felszólítja a szülőt a hátralék megfizetésére.  
 
(8) A gyermekétkeztetésben közreműködő közintézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
hátralékkal rendelkező gyermekek az étkeztetésben nem vehetnek részt a hátralék kiegyenlítéséig. 
Amennyiben az intézmény az általa megküldött felszólító levélben lejárt 15 napos (óvodák esetében 
munkanap, iskola esetében tanítási nap) határidőt követően a gyermeket tovább étkezteti, az ebből 
keletkezett térítési díj tartozás ellenértékét az intézmény köteles saját költségvetése terhére megté-
ríteni Kismaros Község Önkormányzata által kiállított számla alapján.  
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6. § 
  
(1) Ez a rendelet a 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának meg-
állapításáról szóló 7/2019. (VIII.26.) számú önkormányzati rendelet és az étkezési térítési díjak 
megállapításáról, beszedéséről szóló 3/1996. (III.6.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
 
(3) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései irányadóak. 
 
 
 
 

dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita 
jegyző 

Neubauer Rudolf 
polgármester 

 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2020. július…… 
 
 
 
     dr. Timer-Bárkányi Beáta 
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1. sz. melléklet 
a gyermekétkeztetési térítési díjairól szóló  
…/2020. (…) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak: 
 

Térítési díj jogcíme 
Bruttó térítési díj 

(27%-os mértékű ÁFA-val) 

óvodai napi háromszori étkezés 595 Ft/ellátási nap 

iskolai napi háromszori étkezés 625 Ft/ellátási nap 

iskolai menza 415 Ft/ellátási nap 

kihirdetett vészhelyzet idején óvodában  
napi egyszeri étkezés 

370 Ft/ellátási nap 

speciális étrend alapján háromszori étkezés 830 Ft/ellátási nap 

speciális étrend alapján menza 450 Ft/ellátási nap 

 
 



















   
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131 
E-mail: jegyzo@kismaros.hu 

 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. július 29-i rendkívüli ülésére 

 
 

Előterjesztés sorszáma:  

Tárgy: SZMSZ 2. SZÁMÚ FÜGGELÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

Előterjesztő: Dr. Timer-Bárkányi Beáta jegyző 

Készítette: Dr. Timer-Bárkányi Beáta jegyző 

Döntés: Egyszerű határozat 

Minősített döntés indoklása: - 

Ülés: Nyílt ülés 

Zárt ülés indoklása: - 

Költségvetés módosítás: - 

Szükséges előirányzat 
(e Ft): 

- 

Bizottságok tárgyalják: PÜTB 

Törvényességi észrevétel - 

 
 
Kismaros, 2020. július 27. 
 
 
 dr. Timer-Bárkányi Beáta 
 jegyző 
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Előterjesztés 

Kismaros Község Önkormányzat Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. július 29.-én tartandó rendkívüli ülésére 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kismaros Község Önkormányzata PMKULT_39 azonosító számú pályázaton nyertes 

pályázatot nyújtott be, az EMT-E-19-0156 azonosító számú támogatói okirat alapján a „Rézi 

Nap – Hagyományőrző őszi mulatság” rendezvény megvalósítása tárgyában. 

A Támogató, Pest Megyei Önkormányzat részére a Támogatottnak, mint Önkormányzatnak 

az elnyert összeg vonatkozásában számla kibocsájtási kötelezettsége van, melynek alap 

feltétele, hogy az elnyert támogatás tárgyában számla kibocsájtására legyen jogosult. Ehhez 

szükséges, hogy az Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban a „082030 

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)” COFOG kód, mint kormányzati funkciós kód 

Kismaros község önkormányzatánál szerepeljen, melyhez a Szervezeti és Működési 

Szabályzat 2. számú függelékének módosítása szükséges. 

 

A fenti kormányzati funkciós kóddal történő bővítés mellett a kódoknak a kormányzati 

funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019 (XII.07.) PM 

rendeletben meghatározottak alapján történő teljeskörű felülvizsgálatát is kötelességünk 

egyidejűleg megtenni, mivel a területet szabályozó kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 

2020. január 01. napjától hatályon kívül helyezésre került. 

A fentiekre tekintettel Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2016. (VI.07.) rendelete 2. számú 

függelékének módosítását javasolom a határozati javaslat szerint elfogadni: 

 

 

BIZOTTSÁGI DÖNTÉSI JAVASLAT 

 

A PÜTB …/2020. (VII….) sz. határozata 

Kismaros Község Önkormányzata Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

9/2016. (VI. 7.) rendeletének 2. számú függelékének módosításáról 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága az 

előterjesztés szerint Kismaros Község Önkormányzata Szervei Szervezeti és Működési 

szabályzatáról szóló 9/2016. (VI. 7.) rendeletének 2. számú függelékét az alábbiak szerint 

módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.08.31. 
 
 
 



Határozati javaslat 

 

…/2020. (VII.29.) számú Képviselő-testületi határozata 

 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kismaros Község Önkormányzata 

Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2016. (VI. 7.) rendeletének 2. számú 

függelékét az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

„2. sz. függelék 

 

Kismaros Községi Önkormányzat 

Kormányzati funkció kód rendje 

 Kormányzati 

funkció kód 

Kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

3 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

5 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

6 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

7 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

9 041140 Területfejlesztés igazgatása 

10 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

11 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

12 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

13 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

14 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

15 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

16 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

17 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

18 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

19 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

20 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönítése, begyűjtése, szállítása, átrakása 

21 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

22 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése 

és fenntartása 

23 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 

24 062010 Településfejlesztés igazgatása 

25 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

26 063020 Víztermelés, -kezelés,- ellátás 

27 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

28 064010 Közvilágítás 

29 066010 Zöldterület - kezelés 



30 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

31 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

32 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

33 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

34 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

35 076062 Település-egészségügyi feladatok 

36 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

37 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

38 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

39 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

40 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

41 082044 Könyvtári szolgáltatások 

42 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

43 082063 Múzeum kiállitási tevékenység 

44 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 

45 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

46 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

47 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

48 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

49 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

50 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

51 084031 Civil szervezetek működési támogatása 

52 084032 Civil szervezetek programtámogatása 

53 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

54 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 

55 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

56 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

57 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

58 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

59 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok  

60 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

61 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

62 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 

63 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

64 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

65 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

66 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

67 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

68 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

69 107051 Szociális étkeztetés 

70 107052 Házi segítségnyújtás 

71 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

72 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

73 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 

kívülről 



74 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

75 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :polgármester, jegyző 

 

 

Kismaros, 2020. július 20. 

 

 

 

                                                                      Dr. Timer-Bárkányi Beáta 

                                                                                            jegyző 

 


