
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati 
Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a 
alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

tása. 

 

A költségvetési szerv  

1. Neve: WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  

Az intézmény OM azonosítója:   029110 

2. Székhelye: 3713. Arnót, Alkotmány u. 1.sz. 

3. Alapítás időpontja: 1948. szeptember 1. 

4. Jogállása:   önálló jogi személy 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:  

      852010 Alapfokú oktatás  

6. Alap- és kiegészítő tevékenységei a szakfeladat rend szerint: 
(2009. december 31-ig)  

Alaptevékenységi szakágazat: 852-010 
Alapvető tevékenység szakfeladatai:    
                         801-214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
                                    -  Iskolaotthonos oktatás az 1-4 évfolyamon 
                                    -  Személyiség-fejlesztő, tehetséggondozó felzárkóztató oktatás 
                                    -  Képesség-kibontakoztató felkészítő oktatás 
                                    -  Integrációs felkészítés 
                                    -  2004/2005. tanévtől indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás 

                                         -  Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, 
                                              iskolai oktatás  

                                    -  Általános iskolába bejáró tanulók ellátása 
                        805-113  Napközi otthoni és tanulószobai ellátás 
                        552-323  Iskolai intézményi közétkeztetés  
                                     - Napközis és menzai ellátás 
                                       Az intézmény a kedvezményes étkeztetést biztosítja a rászoruló  

                                       gyermekek részére 
        552-411  Munkahelyi vendéglátás  

801-225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános  
iskolai oktatása integráltan a többi gyermekkel együtt 

• a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellá
(dyscalculia, dysgraphia, dyslexia)  



• b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 

 

lyam 

lyam 

ítása. 

• c.) oktatható még a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása

924-036   Diáksport 

- Logopédiai szolgáltatás 
- Iskolai könyvtár 

   (2010 január 1.-től) 

562-913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562-917 Munkahelyi étkeztetés 

    852-011 

 
Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása.  1-4 év-
folyam 

852-012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása. 1-4 évfo

    852-021 

 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
5-8 évfolyam 

 
 

    852-021 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása. 5-8 évfo

855-911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855-912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855-914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855-915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
931-204 Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 
562-917 Munkahelyi étkeztetés 

 

562-913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Tanulók szervezett intézményi étkeztetése, a saját konyha fenntartásával, 
felújításával, fejlesztésével összefüggő feladatok biztos

562-917 Munkahelyi vendéglátás 
Intézményi dolgozók étkeztetése. 

852-011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása   1-4 évf. 

Általános iskolai oktatás az intézmény pedagógiai programja alapján. 

Az általánostól eltérő program sajátosságainak megnevezése: 

- magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás-nevelés, 

 2



- iskolaotthonos oktatás  
- tanulói tankönyvellátás, 
- logopédiai szolgáltatás 
- minőségfejlesztési feladatok, 
- iskolai könyvtár 
- pedagógus továbbképzés. 

852-012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű  neve-
lése, oktatása  1-4 évfolyamon 
Gyógypedagógiai oktatás, testi, érzékszervi, értelmi-, beszédfogyatékos, megisme-
rő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igé-
nyű tanulók nevelése, oktatása külön csoportban vagy integráltan. 

852-021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

              5-8 évfolyamon 

             Általános iskolai oktatás az intézmény pedagógiai programja alapján. 

Az általánostól eltérő program sajátosságainak megnevezése: 
- magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás-nevelés, 
- logopédiai szolgáltatás 
- tanulói tankönyvellátás, 
- minőségfejlesztési feladatok, 
- iskolai könyvtár 
- pedagógus továbbképzés. 

 
852-022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelé-         
              se, oktatása  5-8 évfolyamon 

Gyógypedagógiai oktatás, testi, érzékszervi, értelmi-, beszédfogyatékos, megisme-
rő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igé-
nyű tanulók nevelése, oktatása külön csoportban vagy integráltan. 

855-911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

             A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások. 

855-912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

             A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajá-  

             tos nevelési igényű gyermekek speciális ellátása. 

855-914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

              A közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások. 

855-915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
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             A közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a   

             sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátása.              

931-204 Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása 

              A gyermek- és ifjúsági korosztály , általános iskolai tanulók számára szervezett,  

              tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos tevékenység 

 

7. Működési területe: 

 Az Általános Iskola körzeti feladatokat lát el Arnót közigazgatási területén, va-
lamint Sajópálfala önkormányzattal kötött oktatási nevelési feladatokat ellátó 
intézményi társulásról szóló megállapodás alapján a Sajópálfala községben ál-
landó bejelentett lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek te-
kintetében 

8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv (felügyeleti szerv) neve, székhelye: 

Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 
3713. Arnót, Petőfi Sándor u. 120. sz. 
 
Sajópálfala község Önkormányzata Képviselő-testülete 
3714 Sajópálfala Szabadság u. 26 
 

         Az irányítói jogok gyakorlására felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 
3713. Arnót, Petőfi Sándor u. 120. sz. 
 
 

9. A fenntartó neve, székhelye: 

Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 
3713 Arnót, Petőfi Sándor u.120. sz. 
Sajópálfala község Önkormányzata Képviselő-testülete 
3714 Sajópálfala Szabadság u. 26 
 

10. Típus szerinti besorolása: 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény 
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Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint:  
 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
A költségvetési előirányzat kerete feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
teljes jogkörű.  

A Weöres Sándor Általános Iskola, mint önállóan működő költségvetési szerv 
meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül 
különösen: pénzügyi-gazdasági feladatait) az önállóan működő és gazdálkodó 
Arnót község Polgármesteri Hivatala látja el, külön megállapodás alapján. 

 

11. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét, az igazgatót nyilvános pályázat útján 
Arnót község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok fi-
gyelembevételével nevezi ki. 

Az intézmény vezetője magasabb beosztású közalkalmazott, tekintetében a mun-
káltatói jogokat Arnót község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjai jogviszonya: 

- közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény valamint a törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 
(X.08.) Kormány rendelet az irányadó,  

- munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény az irányadó, 

- egyéb foglalkoztatásra (pl. megbízási jogviszony) irányuló jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

A munkáltatói jog gyakorlója az igazgató.  

13.  Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

14.  A költségvetési szerv közoktatási feladat szerinti típusa: 

Általános  iskola  

15. A költségvetési szerv telephelye: 

     3713. Arnót, Alkotmány u. 1.sz. 

16. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

Az intézmény használatába kerülnek a szakmai feladatok ellátásához szükséges 
Arnót község Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi helyrajzi számú ingatlanok: 

 5



A székhelyén lévő 597-es hrsz.-ú 9525 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
1805 m2 alapterületű általános iskola épületével és tornatermével. 

Az intézmény kezelésébe kerülnek az oktató-nevelő munkához kapcsolódó, a va-
gyonleltár alapján nyilvántartott berendezési tárgyak, eszközök és egyéb készletek. 

Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket így a tantermeket, a tornatermet 1 naptá-

ri évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbeadásra akkor van 

lehetősége, ha az nem akadályozza a nevelési oktatási intézményben folyó nevelő 

és oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör 

munkáját. 

 

17. A vagyon feletti rendelkezés joga 

A tulajdonosi jogokat Arnót község Önkormányzata gyakorolja. 

Az intézmény vezetője köteles a szakmai munka ellátásához átadott helyiségeket, 
udvarokat az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátásához használ-
ni. A nevelő-oktató munkához kapcsolódó eszközök, készletek, berendezések fe-
lett vagyonkezelő jogokat gyakorol. 

18. Évfolyamok száma: 1-8. évfolyam 

19. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 

Normatíva jogcíme  Oktatás   Legmagasabb 
 munkarendje   létszám 

 
 
Közoktatási alap hozzájárulások 1-8. évf.  nappali 200 fő 
Iskolaotthonos oktatás 1-4. évf.  nappali  100 fő 
Roma kisebbségi oktatás 1-8. évf.  nappali  90 fő 
Kedvezményes iskolai étkeztetés 1-8. évf.  nappali  150 fő 
Tanulók tankönyvellátásának támogatása 1-8. évf.  nappali  200 fő 
Diáksporttal kapcsolatos feladatok 1-8. évf.  nappali  200 fő 
 
 

20. Engedélyezett férőhelyek száma: 

általános iskola: 200 fő 
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Záradék: 

A Weöres Sándor Általános Iskola alapító okiratát Arnót község Önkormányzati Képvise-
lő-testülete a ...../2009. ( 05.26. )  számú képviselő-testületi határozatával 2009. június       
01.-i hatállyal hagyta jóvá. Ezzel egyidejűleg a     /2008. (   .) számú képviselő-testületi ha-
tározattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 
 
Arnót, 2009. május 27. 
 ……………………………… 
 polgármester 
 
 
Záradék: 

A Weöres Sándor Általános Iskola alapító okiratát Sajópálfala község Önkormányzati 
Képviselő-testülete a ...../2009. ( 05………. )  számú képviselő-testületi határozatával 
2009. június 01       -i hatállyal hagyta jóvá. Ezzel egyidejűleg a     /2008. (   .) számú kép-
viselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 
 
Sajópálfala, 2009. május…. 
 ……………………………… 
 polgármester 
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