
Pápai Tankerületi Központ



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 036998

Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8447 Ajka, Gyepesi utca 22.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 036998

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8447 Ajka, Gyepesi utca 22.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. napközi, tanulószoba

6.1.3. iskola maximális létszáma: 200 fő

6.1.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetőségi könyvtárral

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8447 Ajka, Gyepesi utca 22.

7.1.1. Helyrajzi száma: 4772/R

7.1.2. Hasznos alapterülete: 1196 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037006

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

1.2. Idegen nyelvű neve: Munkácsy Mihály Grundschule

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8500 Pápa, Aradi utca 10-12.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037006

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8500 Pápa, Aradi utca 10-12.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 594 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8500 Pápa, Aradi utca 10-12.

7.1.1. Helyrajzi száma: 457

7.1.2. Hasznos alapterülete: 3600 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037007

Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8500 Pápa, Korona utca 29.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037007

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8500 Pápa, Korona utca 29.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 448 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8500 Pápa, Korona utca 29.

7.1.1. Helyrajzi száma: 3894/6

7.1.2. Hasznos alapterülete: 4133 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037009

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8500 Pápa, Teleki utca 2.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037009

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8500 Pápa, Teleki utca 2.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. gyakorló iskolai feladat

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 480 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8500 Pápa, Teleki utca 2.

7.1.1. Helyrajzi száma: 1987

7.1.2. Hasznos alapterülete: 4347 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037010

Tarczy Lajos Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Tarczy Lajos Általános Iskola

1.2. Idegen nyelvű neve: Tarczy Lajos Primary School

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8500 Pápa, Jókai Mór utca 18.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037010

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 18.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. kéttanítási nyelvű nevelés-oktatás (angol)

6.1.1.5. nemzetközi szerződésben foglalt feladatok ellátására létesített nevelési-oktatási intézmény

külföldi nevelési-oktatási szabályoknak megfelelő nevelési-oktatási intézményi feladatokat ellátó nevelési-oktatási intézmény

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 582 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 18.

7.1.1. Helyrajzi száma: 140/1, 140/2

7.1.2. Hasznos alapterülete: 6839 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037055

Csöglei Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Csöglei Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8495 Csögle, Rákóczi utca 195.

2.1.1. telephelye: 8497 Adorjánháza, Fő utca 72.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037055

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8495 Csögle, Rákóczi utca 195.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. 3-8. évfolyamok

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.1.1.4. integrációs felkészítés

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás

6.1.3. iskola maximális létszáma: 172 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 8497 Adorjánháza, Fő utca 72.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. 1-2. évfolyamok

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.2.1.4. integrációs felkészítés

6.2.2. iskola maximális létszáma: 52 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8495 Csögle, Rákóczi utca 195.

7.1.1. Helyrajzi száma: 417

7.1.2. Hasznos alapterülete: 790 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8497 Adorjánháza, Fő utca 72.



7.2.1. Helyrajzi száma: 217

7.2.2. Hasznos alapterülete: 161 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037056

Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.2. Rövid neve: Devecseri Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8460 Devecser, Várkert 1.

2.1.1. telephelye: 8460 Devecser, Petőfi Sándor tér 11.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény

5. OM azonosító: 037056

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8460 Devecser, Várkert 1.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (romani))

6.1.1.5. integrációs felkészítés

6.1.2. alapfokú művészetoktatás

6.1.2.1.
zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, harsona tanszak, klarinét tanszak, szaxofon tanszak,
szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, tuba tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: billentyűs tanszak, fafúvós
tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.1.2.2. előképző 1-2., alapfokú 1-6., továbbképző 7-10.

6.1.3. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.3.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás, egész napos iskola

6.1.4. iskola maximális létszáma: 328 fő

6.1.5. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 8460 Devecser, Petőfi Sándor tér 11.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. alsó tagozat

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)



6.2.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (romani))

6.2.1.5. integrációs felkészítés

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás, egész napos iskola

6.2.3. iskola maximális létszáma: 250 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8460 Devecser, Várkert 1.

7.1.1. Helyrajzi száma: 621

7.1.2. Hasznos alapterülete: 2106 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8460 Devecser, Petőfi Sándor tér 11.

7.2.1. Helyrajzi száma: 705

7.2.2. Hasznos alapterülete: 788 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037059

Kertai Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Kertai Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6.

2.1.1. telephelye: 8492 Kerta, Dózsa György utca 34.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037059

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. 4-8. évfolyamok

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (romani))

6.1.1.5. integrációs felkészítés

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás

6.1.3. iskola maximális létszáma: 125 fő

6.1.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetékességű könyvtárral

6.2. 8492 Kerta, Dózsa György utca 34.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. 1-3. évfolyamok

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.2.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (romani))

6.2.1.5. integrációs felkészítés

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás

6.2.3. iskola maximális létszáma: 75 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6.



7.1.1. Helyrajzi száma: 277/18, 277/19

7.1.2. Hasznos alapterülete: 958 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8492 Kerta, Dózsa György utca 34.

7.2.1. Helyrajzi száma: 89

7.2.2. Hasznos alapterülete: 274 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037063

Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8484 Nagyalásony, Kossuth Lajos utca 33.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037063

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8484 Nagyalásony, Kossuth Lajos utca 33.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos -
hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (romani))

6.1.1.5. integrációs felkészítés

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás

6.1.3. iskola maximális létszáma: 230 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8484 Nagyalásony, Kossuth Lajos utca 33.

7.1.1. Helyrajzi száma: 28

7.1.2. Hasznos alapterülete: 2656 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037064

Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8456 Noszlop, Sport tér 1.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037064

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8456 Noszlop, Sport tér 1.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás, egész napos iskola

6.1.3. iskola maximális létszáma: 160 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8456 Noszlop, Sport tér 1.

7.1.1. Helyrajzi száma: 672/2, 673, 675/7

7.1.2. Hasznos alapterülete: 1580 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037066

Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 17.

2.1.1. telephelye: 8481 Somlóvásárhely, Sport utca 1.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037066

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 17.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. 4-8. évfolyamok

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.1.1.4. sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (beszédfogyatékos)

6.1.1.5. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (romani))

6.1.1.6. integrációs felkészítés

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás, egész napos iskola

6.1.3. iskola maximális létszáma: 150 fő

6.1.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetékességű könyvtárral

6.2. 8481 Somlóvásárhely, Sport utca 1.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. 1-3. évfolyamok

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.2.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (romani))

6.2.1.5. integrációs felkészítés

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. napköziotthonos ellátás, egész napos iskola

6.2.3. iskola maximális létszáma: 75 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga



7.1. 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 17.

7.1.1. Helyrajzi száma: 430/2

7.1.2. Hasznos alapterülete: 728 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8481 Somlóvásárhely, Sport utca 1.

7.2.1. Helyrajzi száma: 430/2

7.2.2. Hasznos alapterülete: 235 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037067

Tüskevári Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Tüskevári Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8477 Tüskevár, Kossuth Lajos utca 25.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037067

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8477 Tüskevár, Kossuth Lajos utca 25.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.1.1.4. integrációs felkészítés

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthonos ellátás

6.1.3. iskola maximális létszáma: 160 fő

6.1.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési könyvtárral

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8477 Tüskevár, Kossuth Lajos utca 25.

7.1.1. Helyrajzi száma: 302

7.1.2. Hasznos alapterülete: 600 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037068

Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 42.

2.1.1. telephelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 41.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037068

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8409 Úrkút, Rákóczi utca 42.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. napközi, tanulószoba, iskolaotthonos ellátás

6.1.3. iskola maximális létszáma: 180 fő

6.1.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetőségű könyvtárral

6.2. 8409 Úrkút, Rákóczi utca 41.

6.2.1. funkcionális egység

6.2.1.1. funkcionális egység jellege: sportcsarnok

6.2.1.2. Testnevelés órák megtartása

6.2.2. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.2.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.2.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.2.3. iskola maximális létszáma: 200 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8409 Úrkút, Rákóczi utca 42.

7.1.1. Helyrajzi száma: 41

7.1.2. Hasznos alapterülete: 380 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog



7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8409 Úrkút, Rákóczi utca 41.

7.2.1. Helyrajzi száma: 395/3/A/1.

7.2.2. Hasznos alapterülete: 1082 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: visszterhes használati jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037081

Csóthi Géza Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Csóthi Géza Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8558 Csót, Rákóczi Ferenc utca 29.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037081

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8558 Csót, Rákóczi Ferenc utca 29.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar))

6.1.1.5. integrációs felkészítés

6.1.1.6. képességkibontakoztató felkészítés

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 250 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8558 Csót, Rákóczi Ferenc utca 29.

7.1.1. Helyrajzi száma: 46

7.1.2. Hasznos alapterülete: 5574 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037085

Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8553 Lovászpatona, Kossuth Lajos utca 50.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037085

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8553 Lovászpatona, Kossuth Lajos utca 50.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar))

6.1.1.5. integrációs felkészítés

6.1.1.6. képességkibontakoztató felkészítés

6.1.1.7. Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 200 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8553 Lovászpatona, Kossuth Lajos utca 50.

7.1.1. Helyrajzi száma: 145

7.1.2. Hasznos alapterülete: 600 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037089

Mezőlaki Arany János Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Mezőlaki Arany János Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8514 Mezőlak, Ady Endre utca 41.

2.1.1. telephelye: 8513 Mihályháza, Petőfi Sándor utca 8.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037089

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8514 Mezőlak, Ady Endre utca 41.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 228 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 8513 Mihályháza, Petőfi Sándor utca 8.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. alsó tagozat

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.2.3. iskola maximális létszáma: 108 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8514 Mezőlak, Ady Endre utca 41.

7.1.1. Helyrajzi száma: 359

7.1.2. Hasznos alapterülete: 1152 nm



7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8513 Mihályháza, Petőfi Sándor utca 8.

7.2.1. Helyrajzi száma: 3

7.2.2. Hasznos alapterülete: 976 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037095

Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

1.2. Idegen nyelvű neve: Schloss Deutsche Nationalitätenschule

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037095

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.1.1.5. integrációs felkészítés

6.1.1.6. képességkibontakoztató felkészítés

6.1.1.7. gyakorló iskolai feladat

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 224 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.

7.1.1. Helyrajzi száma: 106/6

7.1.2. Hasznos alapterülete: 1054 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037096

Pápateszéri Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Pápateszéri Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8556 Pápateszér, Ady Endre utca 3.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037096

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8556 Pápateszér, Ady Endre utca 3.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi
fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. integrációs felkészítés

6.1.1.5. képességkibontakoztató felkészítés

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 140 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8556 Pápateszér, Ady Endre utca 3.

7.1.1. Helyrajzi száma: 482

7.1.2. Hasznos alapterülete: 2705 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037098

Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.2. Idegen nyelvű neve: Deutsche Nationalitätenschule und Kunstschule Ugod

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8564 Ugod, Petőfi Sándor utca 54.

2.1.1. telephelye: 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.

2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei

2.2.1. Tagintézmény hivatalos neve: Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödögei
Tagintézménye-Zweigschule der Deutsche Nationalitätenschule und Kunstschule Ugod in Homokbödöge

2.2.1.1. Ügyviteli telephelye: 8563 Homokbödöge, Jókai Mór utca 6.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény

5. OM azonosító: 037098

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8564 Ugod, Petőfi Sándor utca 54.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. alapfokú művészetoktatás

6.1.3.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.1.3.2. képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: környezet- és kézműves kultúra tanszak)

6.1.3.3. táncművészeti ág: tizenkét évfolyam

képző- és iparművészeti ág: tizenkét évfolyam

6.1.4. iskola maximális létszáma: 350 fő

6.1.5. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 8563 Homokbödöge, Jókai Mór utca 6.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás



6.2.1.2. alsó tagozat

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.2.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.2.3. alapfokú művészetoktatás

6.2.3.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.2.3.2. képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: környezet- és kézműves kultúra tanszak)

6.2.3.3. táncművészeti ág: tizenkét évfolyam

képző- és iparművészeti ág: tizenkét évfolyam

6.2.4. iskola maximális létszáma: 60 fő

6.3. 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.

6.3.1. alapfokú művészetoktatás

6.3.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.3.2. iskola maximális létszáma: 80 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8564 Ugod, Petőfi Sándor utca 54.

7.1.1. Helyrajzi száma: 241

7.1.2. Hasznos alapterülete: 3678 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8563 Homokbödöge, Jókai Mór utca 6.

7.2.1. Helyrajzi száma: 423

7.2.2. Hasznos alapterülete: 520 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.3. 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.

7.3.1. Helyrajzi száma: 106/6

7.3.2. Hasznos alapterülete: 612 nm

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037100

Ihász Gábor Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Ihász Gábor Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8542 Vaszar, Fő utca 9.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037100

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8542 Vaszar, Fő utca 9.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi
fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. integrációs felkészítés

6.1.1.5. képességkibontakoztató felkészítés

6.1.1.6. Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 224 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8542 Vaszar, Fő utca 9.

7.1.1. Helyrajzi száma: 1038/2

7.1.2. Hasznos alapterülete: 1628 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037118

Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8454 Nyirád, Szabadság utca 1.

2.1.1. telephelye: 8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/a.

2.1.2. telephelye: 8454 Nyirád, Széchenyi István utca 34/a.

2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei

2.2.1. Tagintézmény hivatalos neve: Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye

2.2.1.1. Ügyviteli telephelye: 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 39.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 037118

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8454 Nyirád, Szabadság utca 1.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba

6.1.3. iskola maximális létszáma: 100 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 39.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. napközi, tanulószoba

6.2.3. iskola maximális létszáma: 200 fő



6.2.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetőségi könyvtárral

6.3. 8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/a.

6.3.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.3.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.3.1.2. alsó tagozat

6.3.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.3.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.3.2.1. napközi

6.3.3. iskola maximális létszáma: 100 fő

6.4. 8454 Nyirád, Széchenyi István utca 34/a.

6.4.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.4.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.4.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.4.2. funkcionális egység

6.4.2.1. funkcionális egység jellege: sportcsarnok

6.4.2.2. Testnevelés órák megtartása

6.4.3. iskola maximális létszáma: 200 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8454 Nyirád, Szabadság utca 1.

7.1.1. Helyrajzi száma: 683

7.1.2. Hasznos alapterülete: 618 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 39.

7.2.1. Helyrajzi száma: 258

7.2.2. Hasznos alapterülete: 1183 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.3. 8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/a.

7.3.1. Helyrajzi száma: 943/2

7.3.2. Hasznos alapterülete: 431 nm

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.4. 8454 Nyirád, Széchenyi István utca 34/a.

7.4.1. Helyrajzi száma: 684/13

7.4.2. Hasznos alapterülete: 754 nm

7.4.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.4.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037172

Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Pápai Petőfi Sándor Gimnázium

1.2. Idegen nyelvű neve: Petőfi Sándor Secondary Grammar School

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8500 Pápa, Várkert út 6.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: gimnázium

5. OM azonosító: 037172

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8500 Pápa, Várkert út 6.

6.1.1. gimnáziumi nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. évfolyamok: négy, öt

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. kéttanítási nyelvű nevelés-oktatás (angol)

6.1.1.5. nyelvi előkészítő

6.1.2. iskola maximális létszáma: 442 fő

6.1.3. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8500 Pápa, Várkert út 6.

7.1.1. Helyrajzi száma: 6363/2, 6364

7.1.2. Hasznos alapterülete: 298, 3512 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037181

Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8400 Ajka, Bródy Imre utca 4.

2.1.1. telephelye: 8400 Ajka, Városliget 1.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: összetett iskola

5. OM azonosító: 037181

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8400 Ajka, Bródy Imre utca 4.

6.1.1. gimnáziumi nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. felnőttoktatás - esti, levelező

6.1.1.3. évfolyamok: négy, hat

6.1.1.4.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus
spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos -
látási fogyatékos)

6.1.2. alapfokú művészetoktatás

6.1.2.1.
zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak,
vokális tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.1.2.2. 12 évfolyam

sajátos nevelésű igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)

6.1.3. iskola maximális létszáma: 600 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 8400 Ajka, Városliget 1.

6.2.1. alapfokú művészetoktatás

6.2.1.1.
zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak,
vokális tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.2.1.2. 12 évfolyam

sajátos nevelésű igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)

6.2.2. iskola maximális létszáma: 300 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8400 Ajka, Bródy Imre utca 4.



7.1.1. Helyrajzi száma: 1662/2

7.1.2. Hasznos alapterülete: 2723 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8400 Ajka, Városliget 1.

7.2.1. Helyrajzi száma: 1318

7.2.2. Hasznos alapterülete: 741 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 037185

Türr István Gimnázium és Kollégium
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Türr István Gimnázium és Kollégium

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8500 Pápa, Fő utca 10.

2.1.1. telephelye: 8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény

5. OM azonosító: 037185

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8500 Pápa, Fő utca 10.

6.1.1. gimnáziumi nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. felnőttoktatás - levelező

6.1.1.3. évfolyamok: négy, nyolc

6.1.1.4.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.5. nyelvi előkészítő

6.1.1.6. Arany János Tehetséggondozó Program

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 610 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.

6.2.1. kollégiumi ellátás

6.2.1.1. externátus

6.2.1.2. kollégiumi maximális létszám: 150 fő

6.2.1.3. szállásnyújtás

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8500 Pápa, Fő utca 10.

7.1.1. Helyrajzi száma: 30

7.1.2. Hasznos alapterülete: 2326 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog



7.2. 8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.

7.2.1. Helyrajzi száma: 3284/9

7.2.2. Hasznos alapterülete: 3833 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 038567

Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve:
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

1.2. Rövid neve: Molnár Gábor Általános Iskola és EGYMI

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8400 Ajka, Verseny utca 18.

2.1.1. telephelye: 8400 Ajka, Gyár utca 1.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény

5. OM azonosító: 038567

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8400 Ajka, Verseny utca 18.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)

6.1.2. szakiskolai nevelés-oktatás (korábbi képzéstípus, 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel)

6.1.2.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.2.2.
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)

6.1.2.3. speciális szakiskola

6.1.2.4. készségfejlesztő speciális szakiskola

6.1.2.5. Készségfejlesztő speciális szakiskola értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmileg fogyatékos) tanulók számára (önálló
életkezdésre felkészítés 2 évfolyam, udvaros és háztartástan 2 évfolyam).

Speciális szakiskolai köznevelési feladat keretében kizárólag sportcélú oktatási célra (tornaterem használat) kerül igénybevételre
a feladatellátási hely.

6.1.3. integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése

6.1.3.1.
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)

6.1.4. fejlesztő nevelés-oktatás

6.1.5. egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat)

6.1.6. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.6.1. napközi, tanulószoba

6.1.7. szakiskolai nevelés-oktatás



6.1.7.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.7.2.
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)

6.1.8. készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

6.1.8.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.8.2.
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)

6.1.9. iskola maximális létszáma: 250 fő

6.1.10. intézményegységenkénti maximális létszám:

óvoda 25 fő

általános iskola 145 fő

speciális szakiskola és szakiskola és készségfejlesztő iskola 80 fő

6.1.11. iskolai tanműhely

6.1.12. iskolai tanműhely maximális létszáma: 25

6.1.13. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetékességű könyvtárral

6.2. 8400 Ajka, Gyár utca 1.

6.2.1. szakiskolai nevelés-oktatás (korábbi képzéstípus, 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel)

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. felnőttoktatás - nappali

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)

6.2.1.4. speciális szakiskola

6.2.1.5. készségfejlesztő speciális szakiskola

6.2.1.6. Készségfejlesztő speciális szakiskola értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmileg fogyatékos) tanulók számára (önálló
életkezdésre felkészítés 2 évfolyam, udvaros és háztartástan 2 évfolyam).

Speciális szakiskola tanulásban akadályozott (enyhe fokban értelmileg sérült) tanulók számára. Kifutó részszakképesítés 2
évfolyam szakmai előkészítővel és 2 szakképesítő évfolyammal. Az új OKJ szerinti részszakképesítés 1 évfolyam szakmai
előkészítővel és 2 szakképesítő évfolyammal.

Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben - szakiskolai nevelés-oktatás (korábbi képzéstípus, 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel)

A B C D E

Szakképesítés megnevezése
Szakképesítés

azonosítószáma
Ágazat Szakmacsoport

OKJ rendelet szerinti
szakképző évfolyamok

száma

1. parkgondozó 2162202 XXXIV. Kertészet és parképítés 20. Mezőgazdaság 1+2

2. számítógépes adatrögzítő 3134602 16. Ügyvitel 1+2

3. textiltermék-összeállító 2154202 XVII. Könnyűipar 10. Könnyűipar 1+2

Szakképesítések a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben - szakiskolai nevelés-oktatás (korábbi képzéstípus, 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel)

A B C D E

Szakképesítés megnevezése
Szakképesítés

azonosítószáma
Ágazat Szakmacsoport

OKJ rendelet szerinti
szakképző évfolyamok

száma

1. Családellátó 2181401 XXXIII. Mezőgazdaság 20. Mezőgazdaság 1+2

2.
Hulladékválogató- és

feldolgozó
2185102 XXIII. Környezetvédelem

14. Környezetvédelem -
vízgazdálkodás

1+2

3. Intézménytakarító 3185305 XXVII. Vendéglátóipar 18. Vendéglátás-turisztika 1+2

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. tanulószoba

6.2.3. szakiskolai nevelés-oktatás

6.2.3.1. nappali rendszerű iskolai oktatás



6.2.3.2. felnőttoktatás - nappali

6.2.3.3.
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)

Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben - szakiskolai nevelés-oktatás

A B C D E

Szakképesítés megnevezése
Szakképesítés

azonosítószáma
Ágazat Szakmacsoport

OKJ rendelet szerinti
szakképző évfolyamok

száma

1. parkgondozó 2162202 XXXIV. Kertészet és parképítés 20. Mezőgazdaság 1+2

2. számítógépes adatrögzítő 3134602 16. Ügyvitel 1+2

3. textiltermék-összeállító 2154202 XVII. Könnyűipar 10. Könnyűipar 1+2

Szakképesítések a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben - szakiskolai nevelés-oktatás

A B C D E

Szakképesítés megnevezése
Szakképesítés

azonosítószáma
Ágazat Szakmacsoport

OKJ rendelet szerinti
szakképző évfolyamok

száma

1. Családellátó 2181401 XXXIII. Mezőgazdaság 20. Mezőgazdaság 1+2

2.
Hulladékválogató- és

feldolgozó
2185102 XXIII. Környezetvédelem

14. Környezetvédelem -
vízgazdálkodás

1+2

3. Intézménytakarító 3185305 XXVII. Vendéglátóipar 18. Vendéglátás-turisztika 1+2

6.2.4. készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

6.2.4.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.4.2. felnőttoktatás - nappali

6.2.4.3.
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)

6.2.5. iskola maximális létszáma: 80 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8400 Ajka, Verseny utca 18.

7.1.1. Helyrajzi száma: 1294/8

7.1.2. Hasznos alapterülete: 9676 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8400 Ajka, Gyár utca 1.

7.2.1. Helyrajzi száma: 1572/2

7.2.2. Hasznos alapterülete: 2951 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 038568

Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve:
Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8500 Pápa, Jókai Mór utca 37.

2.1.1. telephelye: 8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 28.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény

5. OM azonosító: 038568

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 37.

6.1.1. egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat)

6.1.1.1. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése

6.1.2. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.2.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.2.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.2.3.

sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási
fogyatékos)

6.1.3. szakiskolai nevelés-oktatás (korábbi képzéstípus, 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel)

6.1.3.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.3.2.

sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási
fogyatékos)

6.1.3.3. készségfejlesztő speciális szakiskola

6.1.3.4. évfolyamok száma: 9-12

6.1.4. fejlesztő nevelés-oktatás

6.1.5. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.5.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.6. egységes konduktív pedagógiai módszertani feladat (utazóhálózat)

6.1.6.1. 6.1.2.3. sajátos nevelési igényű tanuló konduktív pedagógiai   nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos,
halmozottan fogyatékos,autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi
fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási
fogyatékos)



6.1.7. készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

6.1.7.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.7.2.

sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási
fogyatékos)

6.1.8. iskola maximális létszáma: 220 fő

6.1.9. intézményegységenkénti maximális létszám:

általános iskola: 150 fő

szakiskola és készségfejlesztő iskola: 60 fő

fejlesztő nevelés-oktatás: 10 fő

6.1.10. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 28.

6.2.1. óvodai nevelés

6.2.1.1.

sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási
fogyatékos)

6.2.2. iskola maximális létszáma: 10 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8500 Pápa, Jókai Mór utca 37.

7.1.1. Helyrajzi száma: 2517

7.1.2. Hasznos alapterülete: 7437 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 28.

7.2.1. Helyrajzi száma: 6341/52

7.2.2. Hasznos alapterülete: 63 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 040150

Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8500 Pápa, Korona utca 27.

2.1.1. telephelye: 8500 Pápa, Török Bálint utca 20.

2.1.2. telephelye: 8484 Nagyalásony, Kossuth Lajos utca 33.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: alapfokú művészeti iskola

5. OM azonosító: 040150

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8500 Pápa, Korona utca 27.

6.1.1. alapfokú művészetoktatás

6.1.1.1.
zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak,
vokális tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.1.1.2. évfolyamok száma: tizenkét évfolyam

6.1.2. iskola maximális létszáma: 304 fő

6.2. 8500 Pápa, Török Bálint utca 20.

6.2.1. alapfokú művészetoktatás

6.2.1.1.
zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, vokális tanszak,
vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.2.1.2. évfolyamok száma: tizenkét évfolyam

6.2.2. iskola maximális létszáma: 36 fő

6.3. 8484 Nagyalásony, Kossuth Lajos utca 33.

6.3.1. alapfokú művészetoktatás

6.3.1.1.
zeneművészeti ág (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, vokális tanszak,
vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.3.1.2. évfolyamok száma: tizenkét évfolyam

6.3.2. iskola maximális létszáma: 30 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8500 Pápa, Korona utca 27.

7.1.1. Helyrajzi száma: 3894/4

7.1.2. Hasznos alapterülete: 1040 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog



7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8500 Pápa, Török Bálint utca 20.

7.2.1. Helyrajzi száma: 3960

7.2.2. Hasznos alapterülete: 277 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.3. 8484 Nagyalásony, Kossuth Lajos utca 33.

7.3.1. Helyrajzi száma: 28

7.3.2. Hasznos alapterülete: 306,96 nm

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 200811

Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8445 Városlőd, Kossuth Lajos utca 58.

2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei

2.2.1. Tagintézmény hivatalos neve: Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye

2.2.1.1. Ügyviteli telephelye: 8446 Kislőd, Hősök tere 9.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 200811

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8445 Városlőd, Kossuth Lajos utca 58.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. napközi

6.1.3. iskola maximális létszáma: 200 fő

6.1.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetőségű könyvtárral

6.2. 8446 Kislőd, Hősök tere 9.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)

6.2.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. napközi

6.2.3. iskola maximális létszáma: 100 fő

6.2.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetőségű könyvtárral

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga



7.1. 8445 Városlőd, Kossuth Lajos utca 58.

7.1.1. Helyrajzi száma: 390/1

7.1.2. Hasznos alapterülete: 2000 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8446 Kislőd, Hősök tere 9.

7.2.1. Helyrajzi száma: 464/2

7.2.2. Hasznos alapterülete: 1800 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 200937

Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 19.

2.1.1. telephelye: 8400 Ajka, Eötvös utca 9.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 200937

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 19.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3. 4-8. évfolyamok

6.1.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. napközi, egésznapos iskola, tanulószoba

6.1.3. iskola maximális létszáma: 468 fő

6.1.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetőségű könyvtárral

6.2. 8400 Ajka, Eötvös utca 9.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. alsó tagozat

6.2.1.3. 1-3. évfolyamok

6.2.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. napközi, egésznapos iskola

6.2.3. iskola maximális létszáma: 234 fő

6.2.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetőségű könyvtárral

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 19.

7.1.1. Helyrajzi száma: 1460

7.1.2. Hasznos alapterülete: 4535 nm



7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8400 Ajka, Eötvös utca 9.

7.2.1. Helyrajzi száma: 1385

7.2.2. Hasznos alapterülete: 1596 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 200938

Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8400 Ajka, Fürst Sándor utca 2.

2.1.1. telephelye: 8400 Ajka, József Attila utca 30.

2.1.2. telephelye: 8451 Ajka, Iskola utca 30.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: összetett iskola

5. OM azonosító: 200938

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 8400 Ajka, Fürst Sándor utca 2.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.2. gimnáziumi nevelés-oktatás

6.1.2.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.2.2. felnőttoktatás - esti, levelező

6.1.2.3. évfolyamok: hat

6.1.2.4.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.3. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.3.1. tanulószoba

6.1.4. iskola maximális létszáma: 540 fő

6.1.5. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 8400 Ajka, József Attila utca 30.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. alsó tagozat

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. napközi, iskolaotthonos ellátás



6.2.3. iskola maximális létszáma: 622 fő

6.2.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.3. 8451 Ajka, Iskola utca 30.

6.3.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.3.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.3.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.3.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.3.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.3.2.1. napközi, tanulószoba

6.3.3. iskola maximális létszáma: 208 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8400 Ajka, Fürst Sándor utca 2.

7.1.1. Helyrajzi száma: 1665

7.1.2. Hasznos alapterülete: 3855,6 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8400 Ajka, József Attila utca 30.

7.2.1. Helyrajzi száma: 3119

7.2.2. Hasznos alapterülete: 4207,8 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.3. 8451 Ajka, Iskola utca 30.

7.3.1. Helyrajzi száma: 241

7.3.2. Hasznos alapterülete: 1365,5 nm

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: 201749

Nemesszalóki Általános Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Nemesszalóki Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 9533 Nemesszalók, Szabadság tér 12.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: általános iskola

5. OM azonosító: 201749

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 9533 Nemesszalók, Szabadság tér 12.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba, napköziotthon, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

6.1.3. iskola maximális létszáma: 192 fő

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 9533 Nemesszalók, Szabadság tér 12.

7.1.1. Helyrajzi száma: 344/2

7.1.2. Hasznos alapterülete: 1124 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.



Az intézmény székhelye szerinti megye: Veszprém megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Pápai Tankerületi Központ
OM azonosító: -

Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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 szakmai alapdokumentumot adom
ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 8449 Magyarpolány, Kossuth Lajos utca 27.

2.1.1. telephelye: 8449 Magyarpolány, Iskola utca 2.

2.1.2. telephelye: 8449 Magyarpolány, Petőfi Sándor utca 4.

2.1.3. telephelye: 8400 Ajka, Dobó Katica utca 16.

2.1.4. telephelye: 8400 Ajka, Eötvös utca 9.

2.1.5. telephelye: 8400 Ajka, Fürst Sándor utca 2.

2.1.6. telephelye: 8447 Ajka, Gyepesi utca 22.

2.1.7. telephelye: 8451 Ajka, Iskola utca 30.

2.1.8. telephelye: 8400 Ajka, József Attila utca 30.

2.1.9. telephelye: 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 19.

2.1.10. telephelye: 8558 Csót, Rákóczi Ferenc utca 29.

2.1.11. telephelye: 8495 Csögle, Rákóczi utca 195.

2.1.12. telephelye: 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 39.

2.1.13. telephelye: 8471 Káptalanfa, Kossuth utca 85.

2.1.14. telephelye: 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6.

2.1.15. telephelye: 8446 Kislőd, Hősök tere 9.

2.1.16. telephelye: 8456 Noszlop, Sport tér 1.

2.1.17. telephelye: 8500 Pápa, Fő utca 10.

2.1.18. telephelye: 8500 Pápa, Várkert út 6.

2.1.19. telephelye: 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 17.

2.1.20. telephelye: 8477 Tüskevár, Kossuth utca 25.

2.1.21. telephelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 42.

2.1.22. telephelye: 8445 Városlőd, Kossuth utca 58.

2.1.23. telephelye: 8542 Vaszar, Fő utca 9.

2.1.24. telephelye: 8460 Devecser, Várkert 1.

2.1.25. telephelye: 8565 Béb, Kossuth utca 14.

2.1.26. telephelye: 8454 Nyirád, Szabadság utca 1.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Pápai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.

4. Típusa: összetett iskola

5. OM azonosító: -

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata



6.1. 8449 Magyarpolány, Kossuth Lajos utca 27.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. felső tagozat

6.1.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.2.1. tanulószoba

6.1.3. iskola maximális létszáma: 80 fő

6.1.4. iskolai könyvtár együttműködésben: települési/megyei illetékességű könyvtárral

6.2. 8449 Magyarpolány, Iskola utca 2.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. alsó tagozat

6.2.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.2.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. napköziotthos ellátás

6.2.3. iskola maximális létszáma: 100 fő

6.3. 8449 Magyarpolány, Petőfi Sándor utca 4.

6.3.1. alapfokú művészetoktatás

6.3.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.3.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, kerámia tanszak) (új tanszakok: grafika és
festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

6.3.1.3. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: színjáték tanszak)

6.3.1.4. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

szín- és bábművészeti ág: 12 évfolyam

6.3.2. iskola maximális létszáma: 160 fő

6.4. 8400 Ajka, Dobó Katica utca 16.

6.4.1. alapfokú művészetoktatás

6.4.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.4.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, kerámia tanszak, szobrászat tanszak) (új
tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

6.4.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.4.2. iskola maximális létszáma: 70 fő

6.5. 8400 Ajka, Eötvös utca 9.

6.5.1. alapfokú művészetoktatás

6.5.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)



6.5.1.2. táncművészeti ág: 12 évfolyam

6.5.2. iskola maximális létszáma: 50 fő

6.6. 8400 Ajka, Fürst Sándor utca 2.

6.6.1. alapfokú művészetoktatás

6.6.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.6.1.2. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: színjáték tanszak)

6.6.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

szín- és bábművészeti ág: 12 évfolyam

6.6.2. iskola maximális létszáma: 70 fő

6.7. 8447 Ajka, Gyepesi utca 22.

6.7.1. alapfokú művészetoktatás

6.7.1.1.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, kerámia tanszak, szobrászat tanszak) (új
tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

6.7.1.2. képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.7.2. iskola maximális létszáma: 50 fő

6.8. 8451 Ajka, Iskola utca 30.

6.8.1. alapfokú művészetoktatás

6.8.1.1.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak)

6.8.1.2. képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.8.2. iskola maximális létszáma: 30 fő

6.9. 8400 Ajka, József Attila utca 30.

6.9.1. alapfokú művészetoktatás

6.9.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.9.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, kerámia tanszak, szobrászat tanszak) (új
tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

6.9.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.9.2. iskola maximális létszáma: 140 fő

6.10. 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 19.

6.10.1. alapfokú művészetoktatás

6.10.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.10.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, kerámia tanszak, szobrászat tanszak) (új
tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

6.10.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.10.2. iskola maximális létszáma: 70 fő



6.11. 8558 Csót, Rákóczi Ferenc utca 29.

6.11.1. alapfokú művészetoktatás

6.11.1.1. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: színjáték tanszak)

6.11.1.2. szín- és bábművészeti ág: 12 évfolyam

6.11.2. iskola maximális létszáma: 20 fő

6.12. 8495 Csögle, Rákóczi utca 195.

6.12.1. alapfokú művészetoktatás

6.12.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.12.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak)

6.12.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.12.2. iskola maximális létszáma: 60 fő

6.13. 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 39.

6.13.1. alapfokú művészetoktatás

6.13.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.13.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak)

6.13.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.13.2. iskola maximális létszáma: 100 fő

6.14. 8471 Káptalanfa, Kossuth utca 85.

6.14.1. alapfokú művészetoktatás

6.14.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.14.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, kerámia tanszak, szobrászat tanszak) (új
tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

6.14.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.14.2. iskola maximális létszáma: 60 fő

6.15. 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6.

6.15.1. alapfokú művészetoktatás

6.15.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.15.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak)

6.15.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.15.2. iskola maximális létszáma: 100 fő

6.16. 8446 Kislőd, Hősök tere 9.

6.16.1. alapfokú művészetoktatás

6.16.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.16.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, kerámia tanszak) (új tanszakok: grafika és
festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

6.16.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam



képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.16.2. iskola maximális létszáma: 80 fő

6.17. 8456 Noszlop, Sport tér 1.

6.17.1. alapfokú művészetoktatás

6.17.1.1.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: grafika tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti
tanszak)

6.17.1.2. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: színjáték tanszak)

6.17.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

szín- és bábművészeti ág: 12 évfolyam

6.17.2. iskola maximális létszáma: 20 fő

6.18. 8500 Pápa, Fő utca 10.

6.18.1. alapfokú művészetoktatás

6.18.1.1. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: színjáték tanszak)

6.18.1.2. szín- és bábművészeti ág: 12 évfolyam

6.18.2. iskola maximális létszáma: 20 fő

6.19. 8500 Pápa, Várkert út 6.

6.19.1. alapfokú művészetoktatás

6.19.1.1. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: színjáték tanszak)

6.19.1.2. szín- és bábművészeti ág: 12 évfolyam

6.19.2. iskola maximális létszáma: 20 fő

6.20. 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 17.

6.20.1. alapfokú művészetoktatás

6.20.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.20.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak)

6.20.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.20.2. iskola maximális létszáma: 80 fő

6.21. 8477 Tüskevár, Kossuth utca 25.

6.21.1. alapfokú művészetoktatás

6.21.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.21.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak)

6.21.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.21.2. iskola maximális létszáma: 70 fő

6.22. 8409 Úrkút, Rákóczi utca 42.

6.22.1. alapfokú művészetoktatás

6.22.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.22.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak)

6.22.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam



6.22.2. iskola maximális létszáma: 70 fő

6.23. 8445 Városlőd, Kossuth utca 58.

6.23.1. alapfokú művészetoktatás

6.23.1.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.23.1.2.
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak,
képzőművészeti tanszak)

6.23.1.3. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: színjáték tanszak)

6.23.1.4. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

szín- és bábművészeti ág: 12 évfolyam

6.23.2. iskola maximális létszáma: 90 fő

6.24. 8542 Vaszar, Fő utca 9.

6.24.1. alapfokú művészetoktatás

6.24.1.1. szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: színjáték tanszak)

6.24.1.2. szín- és bábművészeti ág: 12 évfolyam

6.24.2. iskola maximális létszáma: 20 fő

6.25. 8460 Devecser, Várkert 1.

6.25.1. alapfokú művészetoktatás

6.25.1.1. képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

6.25.1.2. képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.25.2. iskola maximális létszáma: 40 fő

6.26. 8565 Béb, Kossuth utca 14.

6.26.1. alapfokú művészetoktatás

6.26.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.26.1.2. képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

6.26.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.26.2. iskola maximális létszáma: 35 fő

6.27. 8454 Nyirád, Szabadság utca 1.

6.27.1. alapfokú művészetoktatás

6.27.1.1. táncművészeti ág (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.27.1.2. képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

6.27.1.3. táncművészeti ág: 12 évfolyam

képző- és iparművészeti ág: 12 évfolyam

6.27.2. iskola maximális létszáma: 35 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8449 Magyarpolány, Kossuth Lajos utca 27.

7.1.1. Helyrajzi száma: 672/1

7.1.2. Hasznos alapterülete: 414 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 8449 Magyarpolány, Iskola utca 2.

7.2.1. Helyrajzi száma: 330



7.2.2. Hasznos alapterülete: 409 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.3. 8449 Magyarpolány, Petőfi Sándor utca 4.

7.3.1. Helyrajzi száma: 466,467, 468

7.3.2. Hasznos alapterülete: 1662 nm

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.4. 8400 Ajka, Dobó Katica utca 16.

7.4.1. Helyrajzi száma: 201/1 205/3

7.4.2. Hasznos alapterülete: 2083 nm

7.4.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.4.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog

7.5. 8400 Ajka, Eötvös utca 9.

7.5.1. Helyrajzi száma: 1385

7.5.2. Hasznos alapterülete: 1596 nm

7.5.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.5.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.6. 8400 Ajka, Fürst Sándor utca 2.

7.6.1. Helyrajzi száma: 1665

7.6.2. Hasznos alapterülete: 1398 nm

7.6.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.6.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.7. 8447 Ajka, Gyepesi utca 22.

7.7.1. Helyrajzi száma: 4772

7.7.2. Hasznos alapterülete: 1250 nm

7.7.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.7.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.8. 8451 Ajka, Iskola utca 30.

7.8.1. Helyrajzi száma: 241

7.8.2. Hasznos alapterülete: 1524 nm

7.8.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.8.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.9. 8400 Ajka, József Attila utca 30.

7.9.1. Helyrajzi száma: 3119

7.9.2. Hasznos alapterülete: 3778 nm

7.9.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.9.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.10. 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 19.

7.10.1. Helyrajzi száma: 1460

7.10.2. Hasznos alapterülete: 3253 nm

7.10.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.10.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.11. 8558 Csót, Rákóczi Ferenc utca 29.

7.11.1. Helyrajzi száma: 46

7.11.2. Hasznos alapterülete: 640 nm

7.11.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.11.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog



7.12. 8495 Csögle, Rákóczi utca 195.

7.12.1. Helyrajzi száma: 417

7.12.2. Hasznos alapterülete: 1219 nm

7.12.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.12.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.13. 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 39.

7.13.1. Helyrajzi száma: 257

7.13.2. Hasznos alapterülete: 500 nm

7.13.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.13.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.14. 8471 Káptalanfa, Kossuth utca 85.

7.14.1. Helyrajzi száma: 174

7.14.2. Hasznos alapterülete: 865 nm

7.14.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.14.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.15. 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6.

7.15.1. Helyrajzi száma: 277/19

7.15.2. Hasznos alapterülete: 445 nm

7.15.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.15.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.16. 8446 Kislőd, Hősök tere 9.

7.16.1. Helyrajzi száma: 464/2

7.16.2. Hasznos alapterülete: 1300 nm

7.16.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.16.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.17. 8456 Noszlop, Sport tér 1.

7.17.1. Helyrajzi száma: 673

7.17.2. Hasznos alapterülete: 1210 nm

7.17.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.17.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.18. 8500 Pápa, Fő utca 10.

7.18.1. Helyrajzi száma: 30

7.18.2. Hasznos alapterülete: 2576 nm

7.18.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.18.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.19. 8500 Pápa, Várkert út 6.

7.19.1. Helyrajzi száma: 6364

7.19.2. Hasznos alapterülete: 3512 nm

7.19.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.19.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.20. 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 17.

7.20.1. Helyrajzi száma: 430/2

7.20.2. Hasznos alapterülete: 600 nm

7.20.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.20.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.21. 8477 Tüskevár, Kossuth utca 25.

7.21.1. Helyrajzi száma: 302

7.21.2. Hasznos alapterülete: 238 nm



7.21.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.21.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.22. 8409 Úrkút, Rákóczi utca 42.

7.22.1. Helyrajzi száma: 41

7.22.2. Hasznos alapterülete: 1220 nm

7.22.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.22.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.23. 8445 Városlőd, Kossuth utca 58.

7.23.1. Helyrajzi száma: 390

7.23.2. Hasznos alapterülete: 1400 nm

7.23.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.23.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.24. 8542 Vaszar, Fő utca 9.

7.24.1. Helyrajzi száma: 1038/2

7.24.2. Hasznos alapterülete: 1628 nm

7.24.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.24.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.25. 8460 Devecser, Várkert 1.

7.25.1. Helyrajzi száma: 621

7.25.2. Hasznos alapterülete: 2106 nm

7.25.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.25.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.26. 8565 Béb, Kossuth utca 14.

7.26.1. Helyrajzi száma: 88

7.26.2. Hasznos alapterülete: 220 nm

7.26.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.26.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog

7.27. 8454 Nyirád, Szabadság utca 1.

7.27.1. Helyrajzi száma: 683

7.27.2. Hasznos alapterülete: 618 nm

7.27.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.27.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.


