
Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének
jegyzőkönyvéből:

105/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 162/2007. (VIII.25.) sz. határozattal elfogadott és a 155/2005.
(IX.29.), 207/2005. (XI.24.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29), 32/2008. (III.27.), 121/2008.
(VI.26.), 134/2008. (VIII.28.), a 23/2009.(II.29.), 123/2009.(VI.11.), 175/2009.(IX.2.), 9/2010.(I.28.),
a 123/2010.(VIII.26.), a 82/2011.(V.26.), és a 146/2011. (IX.29.) határozattal módosított Alapító
Okiratát 2012. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegében „…az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
88. §. (3) bek és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
tv. és a 217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bekezdése…” szövegrész hatályát veszti és
helyében az alábbi szöveg lép:

„…az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv., valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet…”

2.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége:”pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével)

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége:”, „Tevékenységek, feladatok:” pontjából törlésre
kerül a „b) középfokú általános alapoktatás 9-10. évfolyamokon” szövegrész és ezzel
egyidejűleg az „a) ponttól m)” pontig jelölés „a) ponttól l)” pontig módosul.

4.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában a „Gazdálkodási jogköre:” szövegrész „Gazdálkodási
besorolása:” szövegre módosul.

5.) Az Alapító Okirat 9.) pontjában a „A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény”
szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény”

6.) Az Alapító Okirat 11.) „Évfolyam tagozatonként:” pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„11.) Évfolyamszám tagozatonként:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8 oszt.



b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8 oszt.
c) napközi otthon 4 csoport

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8 oszt.
c) eltérő tantervű tagozat 1-8. összevont o. 1 oszt.
d) napközi otthon 3 csoport

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 2 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 4 oszt.
c) napközi otthon 1 csoport

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 1 oszt.
b) napközi otthon 1 csoport

Szakiskola Intézményegység
szakképző évfolyamok 6 oszt.

7.) Az Alapító Okirat 12.) „Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:” pontja hatályát
veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„12.) Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-8. évfolyam 416 fő
b) napközi otthon 104 fő

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 416 fő
b) eltérő tagozat összevont osztálya 12 fő
c) napközi otthon 78 fő

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 42 fő
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 64 fő
c) napközi otthon 26 fő

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 30 fő
b) napközi otthon 15 fő

Szakiskola Intézményegység
Szakképző évfolyamok 120 fő”

8.) Az Alapító Okirat 15.), 16.), 17.), 18.), 19.), 20.) pontjai hatályukat vesztik és helyükbe az
alábbi 15.), 16.), 17.), 18.) pontok lépnek, továbbá ezzel egyidejűleg a 2. sz. melléklet törlésre
kerül és a 3. sz. melléklet 2. sz. mellékletre módosul:

„15.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15412593

16.) ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó

17.) A hatályos szakágazati besorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

18.) A hatályos szakfeladat rendet a 2. sz. melléklet tartalmazza.”

9.) Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:



„1. sz. melléklete

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakágazati besorolás

kiemelt szakágazat:

852010 alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével)

további szakágazat:

562900 egyéb vendéglátás

682000 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000 építményüzemeltetés
853100 általános középfokú oktatás

853200 szakmai középfokú oktatás
855900 máshová nem sorolt egyéb oktatás

856000 oktatást kiegészítő tevékenység”
889130 gyermekek egyéb napközbeni ellátása

910100 könyvtári, levéltári tevékenység”

10.)Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletének címe hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép,
továbbá ezzel egyidejűleg törlésre kerülnek a 6 jegyű szakfeladat számok utáni kódszámok:

„Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok”

11.)Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletéből törlésre kerül az alábbi szakfeladat:

„8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”

12.)Az Alapító Okirat 2. sz. melléklete kiegészítésre kerül az alábbi szakfeladatokkal:

„890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

890215 A gyermekek környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő
programok”

15.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Orczy A. Ált. Iskola, Szakiskola és EPSZ
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Dr. Bognár Zoltán sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2012. augusztus 24.

Schultz Ferencné



Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okirata egységes szerkezetben

A 162/2005. (VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott és a
155/2005. (VIII.25.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29.), 32/2008. (III.27.), 121/2008. (VI.26.),

134/2008. (VIII.28.), 23/2009. (II 29.), 123/2009. (VI.11.), 175/2009.(IX.2.), 9/2010.(I.28.) és a
123/2010.(VIII.26.), 82/2011.(V.26.), 146/2011. (IX.29.), 105/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati

határozattal módosított

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. §. (5) bek. alapján a 162/2007. (VIII.25.) sz. határozattal elfogadott és a
155/2005. (IX.29.), 207/2005. (XI.24.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29), 32/2008.
(III.27.), 121/2008. (VI.26.), 134/2008. (VIII.28.), a 23/2009.(II.29.), 123/2009.(VI.11.),
175/2009.(IX.2.), 9/2010.(I.28.) és a 123/2010.(VIII.26.), 82/2011.(V.26.), 146/2011. (IX.29.),
105/2012.(VIII.23.) sz. határozattal módosított Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát 2012. szeptember 1-i hatállyal az
alábbiak szerint adja ki:

1;

a) Költségvetési szerv neve:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

b) Székhelye:

5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

c) Telephelyek:

Fegyvernek:

1.1) Orczy Anna Általános Iskola, 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.

1.2.) Iskolai Könyvtár, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.

1.3.) Tornaszoba, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 152.

1.4.) Sárga Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 133.

1.5) Szakképző II. (tankonyha), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 149.

1.6) Szakképző III. (lakatosműhely), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út
161/a.

1.7 Móra Ferenc Általános Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 31.

1.8.) Móra F. Ált. Isk. Tornaterem, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 29.

Örményes:

2.1) Szalai Sándor Általános Iskola, 5222 Örményes, Iskola u. 24.

Kuncsorba:

3.1.) Általános Iskola, 5412 Kuncsorba, József Attila út 10/a.

3.2.) Tornaszoba, 5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 47.

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. augusztus 24.

Schultz Ferencné



d) Szervezeti egységei:

I. Általános Iskolai Intézményegység:

I.1 Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény, Fegyvernek Dózsa Gy. út 2.

I.2 Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény, Fegyvernek Felszabadulás út
31.

I.3 Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény, Örményes, Iskola út 24.

I.4 Általános Iskola Tagintézmény, Kuncsorba, József Attila út 10/a.

II. Szakiskolai Intézményegység

III. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység

e) OM azonosító: 035969

2;
Költségvetési szerv létrehozását elrendelő határozat:

162/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozat
3;

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. szerinti iskolai nevelés-oktatás nappali tagozaton,
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok.

4;
Alaptevékenysége:

 általános iskolai ellátás

 iskolai szakképzés

 pedagógiai szakszolgálat

Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével)

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Tevékenységek, feladatok:

a) általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamokon

b) napközi otthoni és tanulószobai ellátás
c.) -Gyógypedagógiai ellátás:

c.1) Testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. augusztus 24.

Schultz Ferencné



Pedagógiai, gyógypedagógiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátás:
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
ellátása.

c.2) Az eltérő tantervű oktatás szerint oktatható tartós és súlyos
rendellenességgel küzdő (enyhe fokban értelmi fogyatékos) tanulók
ellátása az általános iskola 1-8 évfolyamán.

c) képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés

d) pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás;
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés)

e) személyiség-fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás

f) iskolai oktatás a szakképzésben, szakmai elméleti képzés az első
szakma megszerzésére (Kv. tv. 20. d. pont)

g) iskolai szakmai gyakorlati képzés

i.1) Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. ea pontban foglalt tevékenység

i.2) Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. eb pontban foglalt tevékenység

i.3) Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. ec pontban foglalt tevékenység

h) szakiskolai oktatás a szakmai vizsgára felkészítés az alábbi
szakmákban:

- gépészeti szakmacsoport:

= hegesztő OKJ 31 521 11 0000 00 00

= szerkezetlakatos OKJ 31 521 24 0000 00 00

- kereskedelmi szakmacsoport:

= virágkötő, - berendező,

Virágkereskedő OKJ 33 215 01 0000 00 00

- könnyűipari szakmacsoport:

= csecsemő- és gyermekruha

Készítő OKJ 33 542 05 0010 33 01

= férfi szabó OKJ 33 542 05 0010 33 02

= női szabó OKJ 33 542 05 0010 33 03

- mezőgazdasági szakmacsoport:

= dísznövénykertész OKJ 33 622 01 1000 00 00

= gyümölcstermesztő (kertész) OKJ 31 622 01 0010 31 02

= zöldségtermesztő (kertész) OKJ 31 622 01 0010 31
04

- vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport:

= cukrász OKJ 33 811 01 0000 00 00

= pincér OKJ 33 811 02 1000 00 00

= szakács OKJ 33 811 03 1000 00 00

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. augusztus 24.

Schultz Ferencné



i) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák iskolarendszeren
kívüli oktatása

j) iskolában szervezett intézményi közétkeztetés

k) hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátásához

l) térítési díjas tanórán kívüli foglalkozások megtartása

5;
Működési köre:

Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések; a pedagógiai
szakszolgálat tekintetében Fegyvernek és Örményes
települések

6;

a; Alapító szervi és fenntartói jogokkal felruházott szerv:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba,
Dózsa Gy. u. 26.

b; Irányító és felügyeleti szerv:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7;
Gazdálkodási besorolása:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az intézményegységek, a tagintézmények előirányzatát az Orczy
Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, mint társult intézmény költségvetése tartalmazza.
Az intézményegységek, a tagintézmények előirányzatait az éves
költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről az éves
zárszámadás keretében elkülönítetten kell beszámolni.
A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért az igazgató a
felelős, a szakmai, intézményegységi és tagintézményi feladatok
ellátásáért az intézményegység-vezető és a tagintézmény-vezető a
felelős, az igazgató irányítása mellett.

8;
Az igazgató kinevezése: A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben c. 138/1992.(X.8.)
korm.r. 5. §. (17) bek. alapján az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját
nyilvános pályázat útján, a társult önkormányzatok képviselőtestületei
együttes ülésen bízzák meg határozott időtartamra a vezetői feladatok
ellátására.

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. augusztus 24.

Schultz Ferencné



Az intézményegységek és a tagintézmények vezetőit az igazgató nevezi ki.

9;
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

10;
A költségvetési szerv törvény szerinti típusa:

Intézményi társulás által fenntartott általános iskola,
szakiskola és egységes pedagógiai szakszolgálat (többcélú
intézmény, összetett iskola).

11;
Évfolyamszám tagozatonként:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8 oszt.
c) napközi otthon 4 csoport

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8 oszt.
c) eltérő tantervű tagozat 1-8. összevont o. 1 oszt.
d) napközi otthon 3 csoport

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 2 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 4 oszt.
c) napközi otthon 1 csoport

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 1 oszt.
b) napközi otthon 1 csoport

Szakiskola Intézményegység
szakképző évfolyamok 6 osztály

12;
Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-8. évfolyam 416 fő
b) napközi otthon 104 fő

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 416 fő
b) eltérő tagozat összevont osztálya 12 fő
c) napközi otthon 78 fő

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 42 fő
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 64 fő
c) napközi otthon 26 fő
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Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 30 fő
b) napközi otthon 15 fő

Szakiskola Intézményegység
Szakképző évfolyamok 120 fő

13;
Feladatellátást szolgáló vagyon:

 A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló épületet,
építményeket az alapító önkormányzatok képviselőtestületei
ingyenesen biztosítják az intézmény részére.

 A működéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyakat településenként az alapító önkormányzatok
képviselőtestületei ingyenesen biztosítják.

 Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Örményes
Község Önkormányzat, Kuncsorba Község Önkormányzat

Használó: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, mint társult költségvetési szerv

14;
Intézmény törzsszáma:

412595 PIR

15; Költségvetési számlaszáma: 11745066-15412593

16.) ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó

17.) A hatályos szakágazati besorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

18.) A hatályos szakfeladat rendet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Záradék

Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot) a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a 105/2012.(VIII.23.) sz. határozattal fogadta el.

-.-.-.-.-.-
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Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Okiratának

1. sz. melléklete

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakágazati besorolás

kiemelt szakágazat:

852010 alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével)

további szakágazat:

562900 egyéb vendéglátás

682000 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000 építményüzemeltetés
853100 általános középfokú oktatás

853200 szakmai középfokú oktatás
855900 máshová nem sorolt egyéb oktatás

856000 oktatást kiegészítő tevékenység”
889130 gyermekek egyéb napközbeni ellátása

910100 könyvtári, levéltári tevékenység”

- - -

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Okiratának

2. sz. melléklete

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok

56 29 13 iskolai intézményi étkeztetés

56 29 16 üdülői, tábori étkeztetés

56 29 17 munkahelyi étkeztetés

68 20 02 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

** 81 10 00 építményüzemeltetés

84 19 07 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

85 20 00 alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

85 20 11 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

85 20 12 sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)

85 20 21 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

85 20 22 sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

85 31 31 nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)

85 31 32 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam

85 32 11 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon

85 32 12 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

85 32 21 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
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85 32 22 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

85 59 11 általános iskolai napközi otthoni nevelés

85 59 12 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók napközi otthoni nevelése

85 59 14 általános iskolai tanulószobai nevelés

85 59 15 sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

85 59 17 középiskolai tanulószobai nevelés

85 59 18 sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

85 60 11 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

89 02 15 A gyermekek környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok

* 89 04 41 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

89 04 42 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

* 89 04 43 Egyéb közfoglalkoztatás
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