
Petőfi Sándor Általános 
Iskola a l a p í t ó  o k i r a t a  

1./  Intézmény megnevezése: 
Petőfi Sándor Általános Iskola 

2.1  Az intézmény székhelye: 
Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 22. 

3./  Telephelye: 
Tornacsarnok Nemesvámos, Malom u. 6. 

4./  Az intézmény alaptevékenysége: 
Altalános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás  
2005. szeptember 1-től felmenő rendszerben német nemzetiségi 
nevelés, oktatás 

Egyéb feladatok: 
Napköziotthoni és tanulószobai ellátás 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása többi tanulóval integráltan 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi vendéglátás 
Önkormányzatok elszámolásai 
Intézményi vagyon működtetése 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

5./  Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 22. sz. alatt lévő ingatlanvagyon iskola 
használatába átadott része, 
Nemesvámos, Malom u. 6. sz. alatt lévő tornacsarnok és a mellette 
lévő sportpálya, 
a fenti ingatlanok területén lévő ingó vagyon 

A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását Nemesvámos Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
szabályozza. 

6.1  Az általános iskolának 8 évfolyama van. 
Felvehető maximális tanulólétszám:   245 fő. 
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1.1  Az intézmény működési területe: 
Nemesvámos, Veszprémfaj sz községek 

8./   Az intézmény alapító szerve: Magyar Állam  

Jogutód:   Önkormányzat Nemesvámos 

9.1   Alapítás időpontja: 1948.06.16. 

10./  Az intézmény fenntartója: 
Nemesvámos Község Önkormányzata Nemesvámos, Fészek 
u. 7. Veszprémfaj sz Község Önkormányzata Veszprémfaj sz, 
Fő u. 57. 

11./   Az intézmény felügyeleti szerve: 
Nemesvámos Község Önkormányzata 

12./   Az intézmény jogállása: 
Az intézmény önálló jogi személy. 
Vezetőjét Nemesvámos Község Képviselő-testülete pályázat útján 
nevezi ki. 
A vezető jogállása: magasabb vezető állású közalkalmazott. 

13./   Az intézmény gazdálkodási formája: 
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Pénzügyi, gazdasági feladatait - a vonatkozó megállapodás szerint -
Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége látja el. 
Előirányzatai feletti rendelkezési jogosultságot illetően teljes jogkörrel 
rendelkezik. 

Nemesvámos, 1998. december 14. 

Fodor István 
polgármester s.k. 

Az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalva. Hatályos 2005. szeptember 1-től. 

Nemesvámos, 2005. február 4. 

Pauerné Sári Judit 
körjegyző 



Petőfi Sándor Altalános 
Iskola a l a p í t ó  o k i r a t a  

1./   Intézmény megnevezése: 
Petőfi Sándor Általános Iskola 

2.1   Az intézmény székhelye: 
Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 22. 

3./   Telephelye: 
Tornacsarnok Nemesvámos, Malom u. 6. 

4./  Az intézmény alaptevékenysége: 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, 
oktatás Felmenő rendszerben német nemzetiségi 
nevelés, oktatás 

Egyéb feladatok: 
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi 
időben) 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai 

nevelése, oktatása 80521-2 Pedagógiai 
szakszolgálat (logopédiai feladatok ellátása) 55232-3 Iskolai 
intézményi közétkeztetés 55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 75176-8 Intézményi vagyon működtetése 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

5./  Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Nemesvámos, Kossuth u. 22. sz. alatt lévő ingatlanvagyon iskola 
használatába 
átadott része, 
Nemesvámos, Malom u. 6. sz. alatt lévő tornacsarnok és a mellette 
lévő 
sportpálya, 
a fenti ingatlanok területén lévő ingó vagyon 

A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását Nemes vámos Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
szabályozza. 

6.1   Az általános iskolának 8 évfolyama van. 
Felvehető maximális tanulólétszám:   245 fő. 

1.1  Az intézmény működési területe: 
Nemesvámos, Veszprémfaj sz községek 

8./   Az intézmény alapító szerve:        Magyar 
Állam Jogutód:   Önkormányzat Nemesvámos 
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9.1  Alapítás időpontja: 1948.06.16. 

10./  Az intézmény fenntartója: 
Nemesvámos Község Önkormányzata Nemesvámos, Fészek 
u. 7. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz, 
Fő u. 57. 

11./  Az intézmény felügyeleti szerve: 
Nemesvámos Község Önkormányzata 

12./  Az intézmény jogállása: 
Az intézmény önálló jogi személy. 
Vezetőjét Nemesvámos Község Képviselő-testülete pályázat útján 
nevezi ki. 
A vezető jogállása: magasabb vezető állású közalkalmazott. 

13./  Az intézmény gazdálkodási formája: 
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Pénzügyi, gazdasági feladatait - a vonatkozó megállapodás szerint -
Nemesvámos és Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége látja el. 
Előirányzatai feletti rendelkezési jogosultságot illetően teljes jogkörrel 
rendelkezik. 

Nemesvámos, 1998. december 14. 

Fodor István 
polgármester 
sk. 

Az alapító okirat egységes szerkezetbe 

foglalva. Hatályos 2006. január l-jétől. 

Nemesvámos, 2005. december 27. 

Pauerné Sári Judit 
körjegyző 
távollétében: 

Dr. Berkiné Orbán 
Judit vezető-
tanácsos 

 

 
 



 


