Árpád Fejedelem Általános Iskola

Alapító Okirata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint fenntartó- a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján az 1800-as években Felsővárosi Római Katolikus Elemi Népiskola
néven a Római Katolikus Egyház által alapított, jelenlegi nevén Árpád Fejedelem Általános
Iskola számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 8.§(4) bekezdésében
foglalt alapfeladatának ellátására, a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi
LXXIX. tv. 37. § tartalmi követelményeinek megfelelően, a többször módosított
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényben, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján a
106.d./2011.(III.31.) sz. határozatával, az alábbi
egységes szerkezetbe foglalt a l a p í t ó o k i r a t o t adja ki.
1. Az intézmény neve: Árpád Fejedelem Általános Iskola
2. Az intézmény székhelye: 2600 Vác, Árpád köz 1.
3. Az intézmény alapítója, fenntartója:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2600 Vác, Március 15. tér 11.

4. Az intézmény irányító és felügyeleti szerve: Vác Város Önkormányzata
Az irányító és felügyeleti szerv székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Az irányító és felügyeleti szerv vezetője: Vác Város Önkormányzatának polgármestere
5. Az intézmény jogállása, gazdálkodási köre:
Önálló jogi személy. Önállóan működő költségvetési szerv, az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Gazdálkodását a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (Vác, Sziréna köz 7.) látja el.
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6. Az intézmény működési köre:
Az iskola feladat-ellátási kötelezettsége az alapfokú oktatásban elsősorban a fenntartó által
meghatározott felvételi körzetben, másodsorban Vác város közigazgatási területén
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles gyermekek
nevelésére és oktatására terjed ki. Ezt meghaladóan üres férőhelyeivel a szabad
iskolaválasztás érvényesítését szolgálja.
7. Az intézmény típusa, szakágazati besorolása: Általános Iskola
Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő költségvetési szerv

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala
– önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – (Vác, Sziréna köz 7. ) látja el.
OM azonosítója:

37731

8. Az intézmény szakágazati besorolása, szakfeladat rendje:
Szakágazati besorolása:
852 010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
Szakfeladat rendje 2010. január 1.-jétől:
Alaptevékenység:
8520 alapfokú oktatás
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)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 121.0-a
értelmében az intézmény vállalja, hogy a hátrányos helyzetű és a sajátos
nevelési igényű gyermekeket a többi gyermekkel együtt, azonos
csoportban, integrált nevelés-oktatás keretében foglalkoztatja, ennek
megfelelően a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléseoktatása céljából a közoktatási kiegészítő hozzájárulásokat igénybe
veszi.
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása
integrált formában gyógypedagógus (gyógy-testnevelő tanár), fejlesztő
pedagógus igénybevételével történik.
Az ellátható fogyatékosság típusai:

A) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
B) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
852021
852022

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 121.0-a
értelmében az intézmény vállalja, hogy a hátrányos helyzetű és a sajátos
nevelési igényű gyermekeket a többiekkel együtt, azonos csoportban
integrált nevelés-oktatás keretében foglalkoztatja, ennek megfelelően a
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása céljából a
közoktatási kiegészítő hozzájárulásokat igénybe veszi.
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése és oktatása
integrált formában gyógypedagógus (gyógy-testnevelő tanár), fejlesztő
pedagógus igénybevételével történik.
Az ellátható fogyatékosság típusai:
C) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
D) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

562913
562917
562920
682002
852000
855911
855912
855914
855915
856000
856013
856099
890111
890114
900400

Iskolai étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Fejlesztő felkészítés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek
és programok
a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

931204
931301
931903
932919
932918
949900

Iskolai, diáksport –tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Máshová nem sorolható egyéb
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9. Az intézmény maximált évfolyam- és tanulólétszáma:
Évfolyamainak száma:
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Az intézmény (fenntartó által) maximált tanulólétszáma: 560 fő
10. Az intézmény tevékenységei (szakfeladatai):
Az intézmény Képviselő-testület által jóváhagyott Pedagógiai program, valamint annak részét
képező, a Nemzeti Alaptantervre épülő helyi tanterv szerint működik. Az alapító által
meghatározott feladatkörét, annak volumenét saját döntésével nem változtathatja meg.
a/ Állami feladatként ellátott alaptevékenységei:
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó
iskolai nevelés – oktatás.
(TEÁOR sz: 8012)
Napközi és tanulószobai ellátás.
(TEÁOR sz: 8051)
b/ Ellátó egyéb tevékenységei:
Munkahelyi étkeztetés
(TEÁOR sz: 5551)
Az intézmény épületeit – egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra és az alapfeladat
sérelme nélkül – jogosult bérbe adni. (TEÁOR sz: 7020)
Rendelkezésre álló eszközeivel – szabad kapacitása mértékéig – anyagi
haszonszerzésre irányuló tevékenységként végzi az alábbiakat:
- rendezvényszervezés
(TEÁTOR sz: 7484)
- vendégétkeztetés
(TEÁTOR sz: 5551)
Az ezekből származó bevételt az intézmény alapfeladatának ellátásához, vagy az e
tevékenységben résztvevők díjazására kell felhasználni.

8. Az intézmény feladatellátásához rendelkezésre bocsátott önkormányzati vagyon:
- A Vác Árpád út 85 sz. alatti 2215., 2216. helyrajzi számú ingatlan.
(Az iskola épülete, tornaterem, főzőkonyha, ebédlő a hozzátartozó udvarral, sportpályával).

- Az intézményi leltár szerinti tárgyak, eszközök (gépek, berendezések, felszerelések stb).
Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyont köteles megóvni, s alapfeladata jó színvonalú
ellátása érdekében működtetni. Feleslegessé vált, illetve elhasználódott eszközein kívül nem
jogosult vagyontárgyai elidegenítésére, biztosítékként történő felhasználására.
9. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetője magasabb beosztású közalkalmazott, akit pályázatútján Vác Város
Önkormányzat Képviselő-testülete nevez ki. A vele kapcsolatos munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
10. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott dolgozó (k).

Vác, 2001. 07. 09.

Lábai László
polgármester

Dr. Kovács Tibor
jegyző

