
2. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola 
intézményi szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, 
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az 
alábbi alapító okiratot adom ki: 

A köznevelési intézmény 
1. Hivatalos neve:    Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola 

1.1. Idegen nyelvű megnevezése: Fürst Árpád Grundschule Dunavarsány 
1.2. Rövid neve(i): - 

2. Feladatellátási helye(i) 
2.1. Székhelye: 2336 Dunavarsány, Árpád utca 12. 

2.1.1. telephelye(i): 

 1. sz. telephely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33. 
 2. sz. telephely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35. 
 3. sz. telephely: 2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25. 
 

2.2. Tagintézmény(ek) megnevezése, címe(i): - 
2.2.1. ügyvitel címe: - 
2.2.2. telephely (ei): - 

 
3. Alapító és fenntartó neve és székhelye:  

3.1. Alapító neve: 
 
3.2. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  
       Székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 
4. Típusa:  

Egycélú: általános iskola 
 

5. OM azonosító: 032538 
 

6. Alapfeladata: 
6.1. Köznevelési alapfeladatok: 
A székhelyen (2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.): 
− nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás  

 alsó tagozat 3-4. évfolyam 
 felső tagozat 5-8. évfolyam 

− nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 
 nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás 

− többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése-oktatása: az érzékszervi fogyatékosok közül a gyengén látó és nagyothalló, a 



 

mozgáskorlátozott és beszédfogyatékos, az előbbiek közül több enyhe fokú 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos; valamint egyéb 
pszichés fejlődési zavarral ─ súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási 
zavarral ─ küzdő tanulók nevelése-oktatása 

 
Az 1. sz. telephelyen (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33.) 
− nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás  

 alsó tagozat 1–4. évfolyam 
− nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

 nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás 
− többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása: az érzékszervi fogyatékosok közül a gyengén látó és nagyothalló, a 
mozgáskorlátozott és beszédfogyatékos, az előbbiek közül több enyhe fokú 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos; valamint egyéb 
pszichés fejlődési zavarral ─ súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási 
zavarral ─ küzdő tanulók nevelése-oktatása 
 

A 2. sz. telephelyen (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35.) 
 
− nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás  
 
− azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak az iskolai ellátása, akik a többi 

gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt - a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 
ellátása 

 
A 3. sz. telephelyen (2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25.) 
− nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás  

 alsó tagozat 1-3. évfolyam 
− nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

 nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás 
− többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása: az érzékszervi fogyatékosok közül a gyengén látó és nagyothalló, a 
mozgáskorlátozott és beszédfogyatékos, az előbbiek közül több enyhe fokú 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos; valamint egyéb 
pszichés fejlődési zavarral ─ súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási 
zavarral ─ küzdő tanulók nevelése-oktatása 

 
6.2. Átvállalt alapfeladat(ok): - 
 
6.3. Nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 

gyermek-, tanulólétszám összesen:      650 fő 
A székhelyen (2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.):    390 fő 
Az 1. sz. telephelyen 82336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33.): 220 fő 
A 2. sz. telephelyen (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35.):    16 fő 
A 3. sz. telephelyen (2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25.):    24 fő 
 

6.4. Iskolatípusonként az évfolyamok száma:  
Általános iskola 1-8. évfolyam 
Gyógypedagógiai tagozaton: 1-8. évfolyam 3 összevont csoportban 
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6.5. Gyakorlati képzés megszervezésére: - 
 

6.6. Iskolai könyvtár ellátásának módja: 
− saját szervezeti egységgel 
 

6.7. Különleges pedagógiai célok megvalósítása: - 
 
6.8. Speciális jellemzők: 

- emelt szintű testnevelés oktatása 
 

6.9. Iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel: - 
 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 
Székhely: 
pontos cím: 2336 Dunavarsány, Árpád utca 12. 
helyrajzi szám: 77/1 hrsz. 
hasznos alapterület: 3203 nm 
jogkör: vagyonhasználati jog KLIK 
működtető neve: Dunavarsány Város Önkormányzat 
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) 
 
1. sz. telephely: 
pontos cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 33. 
helyrajzi szám: 637 hrsz. 
hasznos alapterület: 889 nm 
jogkör: vagyonhasználati jog KLIK 
működtető neve: Dunavarsány Város Önkormányzat 
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) 
 
2. sz. telephely: 
pontos cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35. 
helyrajzi szám: 680 hrsz. 
hasznos alapterület: 164 nm 
jogkör: vagyonhasználati jog KLIK 
működtető neve: Dunavarsány Város Önkormányzat 
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) 
 
3. sz. telephely: 
pontos cím: 2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25. 
helyrajzi szám: 1962 hrsz. 
hasznos alapterület: 110 nm 
jogkör: vagyonhasználati jog KLIK 
működtető neve: Dunavarsány Város Önkormányzat 
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) 
 
 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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, 2013.  P.H. 

 irányító, alapító jogkör gyakorlója 
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