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ALAPÍTÓ OKIRAT 
egységes szerkezetbe foglalva 

(2008. május 22 -i módosítások dőlt betűvel, vastagon szedve) 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37.§-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, továbbá a települési önkor-
mányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény felhatalmazása alapján 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás közoktatási intézményt alapít, amelynek alapító okiratát az 
alábbiak szerint határozza meg:   
 
1. Az intézmény  
 

Neve: Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakis-
kola és Óvoda 

Rövidített változatban: Lestár Péter Közoktatási Intézmény 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kvarc u. 2. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. 
törvényben foglaltak szerinti tevékenység 

Szakágazati száma: 853100   Általános középfokú oktatás 

Működési köre: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás illeté-
kességi területe 

Törzskönyvi száma: 542902 

Az alapító okirat száma: …………. 

Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intéz-
mény 

OM azonosítója: 200930 

Irányító szerv neve: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsa 

                         Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Fenntartó neve: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 

                         Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségve-
tési szerv 

Kisegítő tevékenysége: Van, a kisegítő tevékenységből származó 
bevétel maximális aránya a tervezett összki-
adás 20 %-a. 
A kisegítő és kiegészítő tevékenységgel kap-
csolatos részletes szabályozást az intézményi 
SZMSZ mellékletében kell rögzíteni. 

Vállalkozási tevékenysége: nincs 

Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét a Kecskemét és Tér-
sége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 
és a 138/1992.(X.8) Korm. Rendelet – a közal-
kalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézmények-
ben – alapján pályázat útján határozott időre 
bízza meg. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony 
megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony 

 Polgárjogi jogviszony 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján, köz-
alkalmazotti jogviszony 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény alapján, polgári jogi 
jogviszony 

Alaptevékenységei:  Alapfokú oktatás 

 Általános középfokú oktatás 
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 Szakmai középfokú oktatás 

 Egyéb oktatás 

 Óvodai nevelés 

 Más településről bejáró gyermekek 
/tanulók nevelése, oktatása, ellátása 

 Gyermekek, tanulók utaztatása hely-
közi járatokon vagy iskolabusszal 

 Gyógytestnevelés szakszolgálati fel-
adatok ellátása kistérségi szinten (ha-
tályos: 2009.09.01.);34/2009.(03.27.) 
KTT sz. határozat 

 
2. Az intézmény tagintézményei 
 

2.1.  Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola 
 

2.1.1. Telephely: 6000 Kecskemét, Kvarc u. 2. 
 
2.1.2. Működési (felvételi) körzete:  

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás illetékességi területe  
 

2.1.3. Típusa: egységes középiskola, szakiskola 
 
2.1.4. Tagozat: felnőttoktatási tagozat 

 
  sportiskolai tagozat 

 
2.1.5. Évfolyamok száma, típusa: 

Szakközépiskolai képzés: 
                                              9-12.  évfolyam (érettségire felkészítés) 

13-14. évfolyam (szakképzési évfolyam) 
1/13- 2/14. évfolyam (szakképzési évfolyam) 
 

                           Szakiskolai évfolyamok: 
                                             9-10. évfolyam (általános műveltséget megalapozó szakasz) 
                                             1/11 - 2/12. évfolyam (szakiskola szakképzési évfolyamai) 
                                        

2.1.6. Felvehető maximális tanulólétszám: 770 fő 
                          

2.1.7. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége 2009. 12. 31-ig: 
 

A jóváhagyott pedagógiai program alapján általános műveltséget megalapozó okta-
tás, szakképzés, felnőttoktatás, vizsgáztatás. 
szakterület:      Gazdasági- szolgáltatási: 
o Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
o Közlekedési szakmacsoport (hatályos: 2009. 09. 01.) 

 

 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 

 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 

 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 

 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 

 Szakközépiskolai felnőttoktatás 

 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése, oktatása fejlesztő 
pedagógus segítségével, 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása, ezen 
belül: 

o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált okta-
tása, 

o szakértői javaslat alapján integrálható, hallássérült, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rend-
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ellenességével küzdő tanulók integrált oktatása igény szerint utazó gyógypeda-
gógus segítségével 

 Felnőttoktatás, vizsgáztatás 

 Felnőttképzés, vizsgáztatás 

 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

 Könnyített testnevelés (gyógytestnevelés) hatályos: 2009. szeptember 1. 

 Felzárkózató oktatás a Kt. 27.§ (8) bekezdése szerint 

 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 

 Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás 

 Iskolai könyvtári tevékenység 

 Tanulók tankönyvellátása 

 Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás 

 Pedagógiai szakszolgálat – gyógytestnevelés ellátása hatályos: 2009.09.01.; 
34/2009.(03.27.) KTT. számú határozat 

 Könnyített testnevelés (gyógytestnevelés) hatályos: 2009. 09.01.; 34/2009.(03.27.) 
KTT. számú határozat 

 Közoktatási típusú sportiskola hatályos: 2009.09.01.; 33/2009. (03.27.) KTT sz. hatá-
rozat 

 
 

2.1.8. Kiegészítő tevékenysége 2009.12.31-ig:  
 

 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás  
                           

2.1.9. Szakfeladatai 2009. 12. 31-ig: 
 
552323   Iskolai intézményi közétkeztetés 
751757   Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgáltatások 
751922   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása 
802144   Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
802155  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése 
   oktatása 
802177   Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
802188  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése 
              oktatása 
802214   Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 
802225  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, 
              oktatása 
802199   Szakközépiskolai felnőttoktatás 
802166   Gimnáziumi felnőttoktatás 
802241   Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
802252  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 
              megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
802263   Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 
803416   Felsőfokú szakképzést nyújtó képzés  

               924036   Diáksport 
               802236   Szakiskolai felnőttoktatás 
               805212  Pedagógiai szakszolgálat    - gyógytestnevelés ellátása (hatályos: 2009.09.01.)   
                             34/2009.(03.27.) KTT. számú határozat 
 

2.1.10. Szakfeladatok 2009. 12. 31-ig (kiegészítő) 
 
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
701015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
 
2.1.11. Szakfeladatok 2009. 12. 31-ig (kisegítő) 
 
552411 Munkahelyi vendéglátás 

 
2.1.12. Alaptevékenysége 2010. 01. 01-jétől: 
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A jóváhagyott pedagógiai program alapján általános műveltséget megalapozó okta-
tás, szakképzés, felnőttoktatás, vizsgáztatás. 
szakterület:      Gazdasági- szolgáltatási: 
o Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
o Közlekedési szakmacsoport (hatályos: 2009. 09. 01.) 

 

 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 

 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 

 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 

 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 

 Szakközépiskolai felnőttoktatás 

 Gimnáziumi felnőttoktatás 

 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése, oktatása fejlesztő 
pedagógus segítségével, 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása, ezen 
belül: 

o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása, 

o szakértői javaslat alapján integrálható,  hallássérült, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendelle-
nességével küzdő tanulók integrált oktatása igény szerint utazó gyógypedagógus 
segítségével 

 Felnőttoktatás, vizsgáztatás 

 Felnőttképzés, vizsgáztatás 

 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

 Felzárkózató oktatás a Kt. 27.§ (8) bekezdése szerint 

 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 

 Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás 

 Iskolai könyvtári tevékenység 

 Tanulók tankönyvellátása 

 Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás 

 Pedagógiai szakszolgálat – gyógytestnevelés ellátása (hatályos: 2009.09.01.); 
34/2009.(03.27.) KTT számú határozat 

 Könnyített testnevelés (gyógytestnevelés)( hatályos: 2009. 09.01.) 34/2009.(03.27.) 
KTT számú határozat 

 Közoktatási típusú sportiskola hatályos: 2009.09.01. ;33/2009. (03.27.) KTT sz. hatá-
rozat 

 
2.1.13. Kiegészítő tevékenysége 2010.01.01-jétől: 
 

 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
 
 
2.1.14. Szakfeladatai 2010.01.01-jétől:   
 
562913    Iskolai intézményi étkeztetés 
841901   Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
853000   Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853111   Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása  
               (9-12/13. évfolyam) 
853114   Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121   Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853122   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása  
               (9-12/13. évfolyam) 
853131   Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 
              (9-10. évfolyam) 
853134   Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 
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853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 
              oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére  felkészítő nappali 
               rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon  
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati  
              oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali  
              rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853231  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési  
              évfolyamokon 
854211  Felsőfokú szakképzés 
855933  Foglalkoztatást elősegítő képzések 
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés) 
 
2.1.15. Szakfeladatai 2010.01.01-jétől (Kiegészítő) 
 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
773000  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

               774000  Immateriális javak kölcsönzése 
               853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
 
2.1.16. Szakfeladatai 2010.01.01-jétől (Kisegítő) 
 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
2.1.17. Oktatható szakmák: 

                         
Nem érettségire épülő szakképzés szakmacsoportjai: 
                             
8 általánosra, 10. évfolyamra, szakképesítésre épülő: 
                            
 
A szakképesítés megnevezése   Bolti eladó     
A szakképesítés azonosító száma   31 341 01 0000 00 00 
Hozzárendelt FEOR szám:    5112 
 

Rész – szakképesítés Nincs  

Elágazások Van  

 Azonosító szám: 31 341 01 0010 31 01 

 Megnevezés: Bútor és lakástextil eladó 

 Azonosító szám: 31 341 01 0010 31 02 

 Megnevezés: Élelmiszer és vegyi áru eladó 

 Azonosító szám: 31 341 01 0010 31 03 

 Megnevezés: Műszaki cikk eladó 

 Azonosító szám: 31 341 01 0010 31 04 

 Megnevezés: Porcelán és edényáru eladó 

 Azonosító szám: 31 341 01 0010 31 05 

 Megnevezés: Ruházati eladó 

 Azonosító szám: 31 341 01 0010 31 06 

 Megnevezés: Zöldség – gyümölcs eladó 

 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 

Azonosító száma Megnevezése 

51 213 01 0000 00 00 Fényképész és fotótermék – kereskedő  

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő 
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33 341 01 0000 00 00 Kereskedő, boltvezető 

52 341 07 0000 00 00 Kultúrcikk – kereskedő 

52 725 01 0000 00 00 Látszerész és fotócikk – kereskeő 

33 341 02 0000 00 00 Mintabolt értékesítő, szolgáltatásértékesítő 

31 341 04 0000 00 00  Vegyesiparcikk – kereskedő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, - berendező, virágkereskedő 

                                               
 

10. évfolyamra + szakmára épülő: 
 
A szakképesítés megnevezése  Boltvezető 
A szakképesítés azonosító száma  33 341 01 0000 00 00 
A szakképesítés megnevezése  Mintabolti értékesítő, szolgáltatás értékesítő 
A szakképesítés azonosító száma  33 341 02 0000 00 00 
A szakképesítés megnevezése   Bolti pénztáros 
A szakképesítés azonosító száma  33 341 02 0100 31 01             
Hozzárendelt FEOR szám   5111 
 

Rész-szakképesítés Nincs 

Elágazások Nincsenek 

Ráépülés Nincs 

 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 

Azonosító száma Megnevezése 

31 341 01 Bolti eladó 

51 213 01  Fényképész és fotótermék – kereskedő 

52 341 05 1000 00 00  Kereskedő 

52 341 06 0000 00 00 Könyvesbolti eladó 

52 341 07 0000 00 00 Kultúrcikk – kereskedő 

52 725 01 0000 00 00 Látszerész és fotócikk – kereskedő 

33 341 03 Műszaki anyag – és alkatrész kereskedő 

51 341 01 0000 00 00 Műszakicikk – kereskedő 

31 341 04 0000 00 00 Vegyesiparcikk – kereskedő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, - berendező, virágkereskedő 

 
Érettségire épülő szakképzés szakmacsoportjai: 

 
A szakképesítés megnevezése:   Kereskedő 
A szakképesítés azonosító száma:   52 341 05 1000 00 00 
Hozzárendelt FEOR szám:    5111 
 

Rész-szakképesítések: Van  

 Azonosító szám: 52 341 05 0100 52 01 

 Megnevezés: Bútor-és lakástextil kereskedő 

 Azonosító szám: 52 341 05 0100 52 02 

 Megnevezés: Élelmiszer-és vegyi áru kereskedő 

 Azonosító szám: 52 341 05 0100 52 03 

 Megnevezés: Ruházati kereskedő 

Elágazások Nincsenek  

Ráépülés Van  

 Azonosító szám: 52 341 05 0001 54 01 

 Megnevezés: Kereskedelmi bolthálózat szervező 

 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 

Azonosító száma Megnevezése 

52 341 01 0000 00 00 Autó és motorkerékpár – kereskedő 

31 341 01 0000 00 00 Bolti eladó 

51 213 01 0000 00 00  Fényképész és fotótermék – kereskedő 

33 341 01 0000 00 00  Kereskedő, boltvezető 

52 341 07 0000 00 00 Kultúrcikk – kereskedő 
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52 725 01 0000 00 00  Látszerész és fotócikk – kereskedő 

33 341 02 0000 00 00 Mintabolt értékesítő, szolgáltatásértékesítő 

33 341 03 0000 00 00 Műszaki anyag – és alkatrész kereskedő 

51 341 01 0000 00 00 Műszakicikk – kereskedő 

31 341 03 0000 00 00 Töltőállomás – kezelő 

31 341 04 0000 00 00 Vegyesiparcikk – kereskedő 

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, - berendező, virágkereskedő 

 
                              
A szakképesítés megnevezése:   Kereskedelmi ügyintéző  
A szakképesítés száma:    52 341 04 1000 00 00    
Hozzárendelt FEOR szám:   3621 
 

Rész-szakképesítés Nincs  

Elágazások Nincsenek  

Ráépülés Van  

 Azonosító szám: 52 341 04 0001 52 01 

 Megnevezés: Külgazdasági ügyintéző 

 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 

Azonosító száma Megnevezés 

52 342 02 0000 00 00 PR ügyintéző 

54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 

54 341 01 0000 00 00 Kereskedelmi ügyintéző 

 
 
A szakképesítés megnevezése:   Logisztikai ügyintéző 
A szakképesítés száma:    54 345 02 0000 00 00 
FEOR száma:     3621 
 

Rész-szakképesítések Van  

 Azonosító szám: 54 345 02 0100 31 01 

 Megnevezés: Anyagbeszerző 

 Azonosító szám: 54 345 02 0100 31 02 

 Megnevezés: Áruterítő 

 Azonosító szám: 54 345 02 0100 52 01 

 Megnevezés: Veszélyesáru-ügyintéző 

Elágazások Nincsenek  

Ráépülés Van  

 Azonosító szám: 54 345 02 0001 54 01 

 Megnevezés: Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 

 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 

Azonosító száma megnevezése 

52 341 04 1000 00 00 Kereskedelmi ügyintéző 

52 342 01 0000 00 00  Marketing- és reklámügyintéző 

54 341 01 0000 00 00 Külkereskedelmi üzletkötő 

52 342 02 0000 00 00 PR ügyintéző 

 
Szakképesítés megnevezése:   Közlekedésüzemvitel-ellátó  
Szakma száma:     52 841 01 0000 00 00    
Hozzárendelt FEOR szám:    3629 
 

Elágazások Van  

 Azonosító szám: 52 841 01 0010 52 03 

 Megnevezés: Szállítmányozási ügyintéző 

 
            

2.1.18. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: Nincs 
 

2.1.19. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
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6000 Kecskemét, Kvarc u. 2. szám alatti, 21921/4. helyrajzi számú ingatlan, érték-
ben és érték nélkül nyilvántartott ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilván-
tartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint 

2.1.20. A vagyon feletti rendelkezési jog: 
Használat és hasznosítás, a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás között létrejött, közoktatási feladatok ellá-
tására vonatkozó megbízási szerződés rendelkezései szerint 

2.1.21. Gazdálkodási jogköre: 
Részjogkörű költségvetési egység 

 
2.2 Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája 
 

2.2.1. Telephely: 6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. 
2.2.2. Működési (felvételi) körzete:  

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás illetékességi területe  
 

2.2.3. Típusa: egységes középiskola 
2.2.4. Tagozat: sportiskolai tagozat 
2.2.5. Évfolyamok száma, típusa: 

8 évfolyam (1-8. évf.) 
2.2.6. Felvehető maximális tanulólétszám:  

1000 fő 
 

2.2.7. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége 2009. 12. 31-ig a jóváhagyott egy-
séges pedagógiai program alapján: 

 

 Általános iskolai, nappali rendszerű nevelés-oktatás, ezen belül speciális további tevékeny-
ség: képesség-kibontakoztató felkészítés  

 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése, oktatása fejlesztő pe-
dagógus segítségével, 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, ezen 
belül: 

o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált okta-
tása, 

o szakértői javaslat alapján integrálható, enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszave-
zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása 
igény szerint utazó gyógypedagógus segítségével 

 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 

 Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon 

 Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint 

 Iskolai könyvtári tevékenység 

 Diáksport 

 Könnyített testnevelés (gyógytestnevelés)( hatályos: 2009. 09.01.) 34/2009.(03.27.) KTT 
számú határozat 

 Közoktatási típusú sportiskola hatályos: 2009.09.01. ;33/2009. (03.27.) KTT sz. határozat 

 Iskolai intézményi közétkeztetés 

 Tanulók tankönyvellátása 

 Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás 

 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

 Munkahelyi vendéglátás 
 

 
2.2.8. Szakfeladatai 2009. 12. 31-ig: 
 

          552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 
          751779 Szakmai tevékenység irányító és kisegítő szolgáltatás 
          751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
          801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
          801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása 
          805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
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          924036 Diáksport 
 

2.2.9. Szakfeladatai 2009. 12.31-ig (kiegészítő): 
 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
751952 Közoktatási Intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 

 
2.2.10. Szakfeladatai 2009.12.31-ig (kisegítő): 

 
        552411 Munkahelyi vendéglátás 

 
 
2.2.11. Alaptevékenysége a jóváhagyott pedagógiai program alapján 2010.01.01-jétől 
 

 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

 Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás 

 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése, oktatása fejlesztő pe-
dagógus segítségével, 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, ezen 
belül: 

o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált okta-
tása, 

o szakértői javaslat alapján integrálható, enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszave-
zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása 
igény szerint utazó gyógypedagógus segítségével 

 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás  

 Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon 

 Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint 

 Iskolai könyvtári tevékenység 

 Diáksport 

 Iskolai intézményi étkeztetés 

 Munkahelyi étkeztetés 

 Tanulók tankönyvellátása 

 Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás 

 Könnyített testnevelés (gyógytestnevelés)( hatályos: 2009. 09.01.) 34/2009.(03.27.) KTT 
számú határozat 

 Közoktatási típusú sportiskola hatályos: 2009.09.01. ;33/2009. (03.27.) KTT sz. határozat 
 

2.2.12. Szakfeladatai 2010. 01.01-jétől: 
 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évfolyam 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfo-
lyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység támogatása 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 

2.2.13. Szakfeladatai 2010.01.01-jétől (kiegészítő): 
 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
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682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
774000 Immateriális javak kölcsönzése 

 
2.2.14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai:  Nincs 
 
2.2.15. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. szám alatti, 17/34. helyrajzi számú ingatlan, 
értékben és érték nélkül nyilvántartott ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyil-
vántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint 
 

2.2.16. A vagyon feletti rendelkezési jog: 
 

Használat és hasznosítás, a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás között létrejött, közoktatási feladatok ellá-
tására vonatkozó megbízási szerződés rendelkezései szerint 
 

2.2.17. Gazdálkodási jogköre: 
 

Részjogkörű költségvetési egység 
 

2.3. Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi Tagintézménye 
 

2.3.1. Telephelyei: 
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2. 
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2/a. 

2.3.2. Működési (felvételi) körzete:  
Elsősorban Kunbaracs község közigazgatási területe 

2.3.3. Típusa: egységes középiskola és óvoda 
2.3.4. Tagozat: - 
2.3.5. Évfolyamok száma, típusa: 

  3 óvodai évfolyam 
4 évfolyam (1 - 4. évf.) 

2.3.6. Felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám:  
  25 fő óvodás gyermek 

50 fő tanuló 
 

2.3.7. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége az egységes pedagógiai program 
alapján 2009. 12. 31-ig: 

 

 Óvodai nevelés  

 Óvodai Integrációs Program működtetése 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ezen belül: 
o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált 
nevelése, 

o szakértői javaslat alapján integrálható, enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszave-
zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelé-
se igény szerint utazó gyógypedagógus segítségével 

 Általános iskolai, nappali rendszerű nevelés-oktatás, ezen belül speciális további tevé-
kenység: képesség-kibontakoztató felkészítés 

 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése, oktatása fejlesztő 
pedagógus segítségével, 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, 
ezen belül: 

o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált ok-
tatása, 

o szakértői javaslat alapján integrálható, enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszave-
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zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása 
igény szerint utazó gyógypedagógus segítségével 

 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás(szorgalmi időben) 

 Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint 

 Diáksport 
 

 
2.3.8. Kiegészítő tevékenység 2009.12.31-ig: 
 

 Iskolai intézményi közétkeztetés 

 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 Munkahelyi vendéglátás 

 Tanulók tankönyvellátása 

 Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás 

 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 

 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása 

 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
 

2.3.9. Szakfeladatai 2009. 12.31-ig: 
 

552312 Óvodai, intézményi közétkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
751779 Szakmai tevékenység irányító és kisegítő szolgáltatás 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
801115 Óvodai nevelés 
801126 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése 

            801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása 

      805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
 

2.3.10. Szakfeladatai 2009.12.31-ig (kisegítő): 
 
552411 Munkahelyi vendéglátás 

 
2.3.11. Alaptevékenysége a jóváhagyott egységes pedagógiai program alapján 

2010.01.01-jétől: 
 

 Óvodai nevelés  

 Óvodai Integrációs Program Működtetése 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ezen belül: 
o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált 
nevelése, 

o szakértői javaslat alapján integrálható,  enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszave-
zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelé-
se igény szerint utazó gyógypedagógus segítségével 

 

 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

 Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás 

 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése, oktatása fejlesztő pe-
dagógus segítségével, 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, ezen 
belül: 

o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált okta-
tása, 

o szakértői javaslat alapján integrálható, enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszave-
zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása 
igény szerint utazó gyógypedagógus segítségével 
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 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás  

 Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint 

 Iskolai könyvtári tevékenység 

 Diáksport 

 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 Iskolai intézményi közétkeztetés 

 Munkahelyi vendéglátás 

 Tanulók tankönyvellátása 

 Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás 
 

2.3.12. Szakfeladatai 2010. 01.01-jétől: 
 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évfolyam 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4.évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység támogatása 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
2.3.13. Szakfeladatai 2010.01.01-jétől (kiegészítő): 
 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
2.3.14. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: Nincs 

 
2.3.15. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 

6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2. szám alatti, 99. helyrajzi számú ingatlanrész, vala-
mint a 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 2/a. szám alatti 98. helyrajzi számú értékben és 
érték nélkül nyilvántartott ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és 
selejtezési jegyzőkönyve szerint 
 

2.3.16. A vagyon feletti rendelkezési jog: 
 

Használat és hasznosítás, a Kunbaracs Község Önkormányzata és a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás között létrejött, közoktatási feladatok ellátására vonatko-
zó megbízási szerződés rendelkezései szerint 
 

2.3.17. Gazdálkodási jogköre: 
 

Részjogkörű költségvetési egység 
 
 

2.4. Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Városföldi Tagiskolája 
 

2.4.1. Telephely: 6033 Városföld, Felszabadulás u. 31. 
2.4.2. Működési (felvételi) körzete:  

Elsősorban Városföld község közigazgatási területe 
2.4.3. Típusa: egységes középiskola 
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2.4.4. Tagozat: - 
2.4.5. Évfolyamok száma, típusa: 

8 évfolyam (1 - 8. évf.) 
2.4.6. Felvehető maximális tanulólétszám:  

230 fő 
 

2.4.7. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége a jóváhagyott pedagógiai prog-
ram alapján 2009. 12. 31-ig: 

 

 Általános iskolai, nappali rendszerű nevelés-oktatás, ezen belül speciális további tevékeny-
ség: képesség-kibontakoztató felkészítés  

 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése, oktatása fejlesztő pe-
dagógus segítségével, 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, ezen 
belül: 

o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált okta-
tása, 

o szakértői javaslat alapján integrálható, enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszave-
zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása 
igény szerint utazó gyógypedagógus segítségével 

 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás  

 Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint 

 Iskolai könyvtári tevékenység 

 Diáksport 

 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
  

2.4.8. Kiegészítő tevékenysége 2009. december 31-ig: 
 

 Iskolai intézményi közétkeztetés 

 Munkahelyi vendéglátás 

 Tanulók tankönyvellátása 

 Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás 

 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása  
 

 
2.4.9. Szakfeladatai 2009.12.31-ig: 
 

552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 
751779 Szakmai tevékenység irányító és kisegítő szolgáltatás 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása 
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás 
 

2.4.10. Szakfeladatai 2009.12.31-ig (Kiegészítő): 
 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
 
2.4.11. Szakfeladatai 2009.12.31-ig (Kisegítő): 
 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
 
2.4.12. Alaptevékenysége a jóváhagyott egységes pedagógiai program alapján 

2010.01.01-jétől: 
 

 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

 Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás 



 

14 

 

 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése, oktatása fejlesztő pe-
dagógus segítségével, 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, ezen 
belül: 

o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált okta-
tása, 

o szakértői javaslat alapján integrálható, enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszave-
zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása 
igény szerint utazó gyógypedagógus segítségével 

 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás  

 Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint 

 Iskolai könyvtári tevékenység 

 Diáksport 

 Iskolai intézményi közétkeztetés 

 Munkahelyi vendéglátás 

 Tanulók tankönyvellátása 

 Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás 
 

2.4.13. Szakfeladatai 2010.01.01-jétől: 
 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évfolyam 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4.évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfo-
lyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység támogatása 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 

2.4.14. Szakfeladatai 2010.01.01-jétől (kiegészítő): 
 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
2.4.15. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: Nincs 
 
2.4.16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
6033 Városföld, Felszabadulás u. 31. szám alatti, 37. helyrajzi számú ingatlan, ér-
tékben és érték nélkül nyilvántartott ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyil-
vántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint 
 

2.4.17. A vagyon feletti rendelkezési jog: 
 

Használat és hasznosítás, a Városföld Község Önkormányzata és a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás között létrejött, közoktatási feladatok ellátására vonatko-
zó megbízási szerződés rendelkezései szerint 
 

2.4.18. Gazdálkodási jogköre: 
 

Részjogkörű költségvetési egység 
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2.5. Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Fülöpházi Tagintézménye 
2007. augusztus 1-jétől 

 
2.5.1. Telephely:   6042 Fülöpháza, József Attila u. 1. 
2.5.2. Működési (felvételi) körzete:  

Elsősorban Fülöpháza község közigazgatási területe 
2.5.3. Típusa: egységes középiskola és óvoda 
2.5.4. Tagozat: - 
2.5.5. Évfolyamok száma, típusa: 

3 óvodai évfolyam 
2.5.6. Felvehető maximális gyermeklétszám:  
  25 fő óvodás 
 
2.5.7. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége a jóváhagyott pedagógiai prog-

ram alapján 2009.12.31-ig: 
 

 Óvodai nevelés  

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ezen belül: 
o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem ve-

zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése, 
o szakértői javaslat alapján integrálható,  enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, a meg-

ismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése igény szerint utazó 
gyógypedagógus segítségével 

 Óvodai intézményi közétkeztetés 
 
 

2.5.8. Kiegészítő tevékenysége 2009. 12. 31-ig: 
 

 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 Munkahelyi vendéglátás 

 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 

 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 
 

2.5.9. Szakfeladatai 2009.12.31-ig: 
 

552312 Óvodai, intézményi közétkeztetés 
751779 Szakmai tevékenység irányító és kisegítő szolgáltatás 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
801115 Óvodai nevelés 
801126 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése 

 
2.5.10. Szakfeladatai 2009.12.31-ig (kiegészítő): 

 
701015  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
 

2.5.11. Szakfeladatai 2009.12.31-ig (kisegítő) 
 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
 
2.5.12. Alaptevékenysége 2010.01.01-jétől. 
 

 Óvodai nevelés  

 Óvodai Integrációs Program Működtetése 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ezen belül: 
o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált 
nevelése, 

o szakértői javaslat alapján integrálható,  enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszave-
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zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelé-
se igény szerint utazó gyógypedagógus segítségével 

 

 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 Munkahelyi vendéglátás 
 

2.5.13. Szakfeladatai 2010.01.01-jétől: 
 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 

2.5.14. Szakfeladatai 2010.01.01-jétő (kiegészítő): 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
2.5.15. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: Nincs 

 
2.5.16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

6042 Fülöpháza, József A.  u. 1. szám alatti, 6. helyrajzi számú ingatlan, értékben és 
érték nélkül nyilvántartott ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és 
selejtezési jegyzőkönyve szerint. 

2.5.17. A vagyon feletti rendelkezési jog: 
Használat és hasznosítás, a Fülöpháza Község Önkormányzata és a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás között létrejött, közoktatási feladatok ellátására vonatko-
zó megbízási szerződés rendelkezései szerint 

2.5.18. Gazdálkodási jogköre: 
Részjogkörű költségvetési egység 
 

2.6. Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Városföldi Napközi Ottho-
nos Tagóvodája 

 
2.6.1. Telephely: 6033 Városföld, Dózsa Gy. u. 41 - 43. 
2.6.2. Működési (felvételi) körzete:  

Elsősorban Városföld község közigazgatási területe  
2.6.3. Típusa: óvoda 
2.6.4. Tagozat: - 
2.6.5. Évfolyamok száma, típusa: 

3 óvodai évfolyam 
2.6.6. Felvehető maximális gyermeklétszám:  

75 fő 
 

2.6.7. Állami feladatként ellátott alaptevékenysége a jóváhagyott egységes pedagó-
giai program alapján 2009.12.31-ig: 

 

 Óvodai nevelés  

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ezen belül: 
o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem ve-

zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése, 
o szakértői javaslat alapján integrálható,  enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, a meg-

ismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése igény szerint utazó 
gyógypedagógus segítségével 

 
 
2.6.8.  Kiegészítő tevékenysége 2009. 12. 31-ig: 
 

 Óvodai intézményi közétkeztetés 
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 Munkahelyi vendéglátás 

 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 

 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 

2.6.9. Szakfeladatai 2009.12.31-ig: 
 

552312 Óvodai, intézményi közétkeztetés 
751779 Szakmai tevékenység irányító és kisegítő szolgáltatás 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
801115 Óvodai nevelés 
 

2.6.10. Szakfeladatai 2009.12.31-ig (kiegészítő) 
 
701015  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

 
2.6.11. Szakfeladatai 2009.12.31-ig (kisegítő) 
 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
 
2.6.12. Alaptevékenysége 2010.01.01-jétől: 
 

 Óvodai nevelés  

 Óvodai Integrációs Program Működtetése 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ezen belül: 
o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált 
nevelése, 

o szakértői javaslat alapján integrálható,  enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszave-
zethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelé-
se igény szerint utazó gyógypedagógus segítségével 

 

 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 Munkahelyi vendéglátás 
 
 

2.6.13. Szakfeladatai 2010.01.01-jétől: 
 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 
2.6.14. Szakfeladatai 2010.01.01-jétől (kiegészítő): 
 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
2.6.15. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: Nincs 
 
2.6.16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
6042 Városföld, Dózsa Gy. u. 41 - 43. szám alatti, 353. helyrajzi számú ingatlan, ér-
tékben és érték nélkül nyilvántartott ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyil-
vántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint 
 

2.6.17. A vagyon feletti rendelkezési jog: 
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2.6.18. Használat és hasznosítás, a Városföld Község Önkormányzata és a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás között létrejött, közoktatási feladatok ellátására vonatko-
zó megbízási szerződés rendelkezései szerint 
 

2.6.19. Gazdálkodási jogköre: 
Részjogkörű költségvetési egység 

 
Kecskemét, 2009. május 22. 
 
 
 

Dr. Zombor Gábor 
Elnök 
 

 
 
 

 
 
 

ZÁRADÉK 
 
o A Társulási Tanács 45/2009. (05.22.)KTT. sz. határozatával az alapító okiratot elfogadta. 
o Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.  
o Jelen alapító okirat hatálybalépésével a KT/34-2/2009. számú alapító okirat hatályát veszti. 
 

 
 


