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ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

 

A 2020. május 5-én kelt alapító okirat módosítása, egységes szerkezetbe foglalva, melyben a változások 

jelölése dőlt és aláhúzott, formában történik, amelyet a Magyar Katolikus Egyház keretén belül működő 

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, mint belső egyházi jogi személyként 00001/2012-049 

szám alatt nyilvántartásba vett alapító, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

felekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló a 2011. évi CCVI. törvényben, és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak értelmében bocsát ki a mai napon: 

 

1. Az intézmény megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

1.2. Rövid neve: Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola 

1.3. Rövidített neve: Pannonhalmi Szent Benedek Iskola  

 

2. Feladatellátási helyek  

2.1. Az intézmény székhelye:  

Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor u. 27.  

2.2. Az intézmény telephelye:  

Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelye 

9090 Pannonhalma, Várkerület 1.  

 

3. OM azonosító: 203364 

 

4.  Alapító, fenntartó, felügyeleti szervek 

4.1. Alapító neve: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság 

4.2. Alapító székhelye: 9090 Pannonhalma, Várkerület 1. 

 

4.3. Fenntartó neve: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság 

4.4. Fenntartó székhelye: 9090 Pannonhalma, Várkerület 1. 

 

4.5. Az intézmény szakmai, törvényességi felügyeletét ellátja:  

 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság  

9090 Pannonhalma, Várkerület 1. 

 

4.6. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét ellátja:  

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  

 

5. Az intézmény típusa 

Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

- általános iskola 

- alapfokú művészeti iskola 
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6. Az intézmény oktatási munkarendje 

- nappali rendszerű iskolai oktatás 

 

7.  Az intézmény köznevelési alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése 

7.1. Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén:  

 (9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor u. 27.) 

- általános iskolai nevelés-oktatás 

- alapfokú művészetoktatás 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók iskolai nevelése-oktatása 

7.2.  Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén: 

(9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) 

- alapfokú művészetoktatás 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók iskolai nevelése-oktatása 

 

8. Az intézmény felkészít: 

- az általános iskolai nevelés-oktatás keretében a középiskolai továbbtanulásra, 

- az alapfokú művészeti iskolai nevelés-oktatás keretében a művészi képességek és tehetség 

kibontakoztatására, fejlesztésére, igény esetén a szakirányú továbbtanulásra 

 

9. Felvehető maximális tanulólétszám  

Az intézményekben összesen: 

Alapfeladat 
Munkarend 

nappali (ebből SNI) esti levelező 

Általános iskolai nevelés-oktatás 299  50 - - 

Alapfokú művészetoktatás 285 - - - 

Összesen = 584 fő 584 50 - - 

 

9.1. Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén:  

 (9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor u. 27.) 

Alapfeladat 
Munkarend 

nappali (ebből SNI) esti levelező 

Általános iskolai nevelés-oktatás 299 50 - - 

Alapfokú művészetoktatás 100 - - - 

Összesen = 399 fő 399 50 - - 

 

9.2. Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén: 

(9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) 

Alapfeladat 
Munkarend 

nappali esti levelező 

Alapfokú művészetoktatás 185 - - 

Összesen = 185 fő 185 - - 
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10. Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása az intézményben 

Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. 

pontjában foglaltak szerint, az Oktatási Hivatal honlapján megjelentetett 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok  

irányelvek alapján az alább felsorolt, sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékossággal bíró 

különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátását vállalja fel: 

 

Egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanulók  

- olvasási zavar (diszlexia) 

- íráskép (írásbeli kifejezés) zavara (diszgráfia) 

- helyesírás zavara (diszortográfia) 

- számolási zavar (diszkalkulia) 

- magatartásszabályozási zavar 

Mozgásszervi fogyatékos tanulók 

- Végtagredukciós fejlődési rendellenességek vagy szerzett végtaghiányok 

- Petyhüdt bénulást okozó kórformák a nem progrediáló kórképek csoportjára, pl. a különböző 

etiológiájú gerincvelő sérülések (veleszületett vagy szerzett) vagy a perifériás idegbénulások, 

járványos gyermekbénulás utáni állapot) 

Beszédfogyatékos tanulók 

 Beszédzavarok 

- Hangképzési zavarok 

- Rezonanciazavarok (hipernazalitás, hiponazalitás) 

- Beszédfolyamatossági zavarok (dadogás, hadarás) 

- Artikulációs zavarok (beszédhanghibák) 

- Beszédmozgászavarok (verbális diszpraxia) 

 

11. Iskolatípusonként az évfolyamok száma 

11.1. Általános iskolai nevelés-oktatás 

- alsó tagozat: 1., 2., 3., 4. évfolyam 

- felső tagozat: 5., 6., 7., 8. évfolyam 

11.2. Alapfokú művészetoktatás 

- 1., 2 előképző, 3., 4., 5., 6. alapfokú, 7., 8., 9., 10., 11., 12. továbbképző évfolyam 

 

12. Művészeti ágak és azokon belül a tanszakok megnevezése 

 

12.1. Zeneművészeti ág tanszakok megnevezése 

Az intézmény székhelyén és telephelyén 

- billentyűs tanszak 
- fafúvós tanszak 
- rézfúvós tanszak 
- vonós tanszak 
- vokális tanszak 
- akkordikus tanszak 
- zeneismeret tanszak 
- kamarazene tanszak 
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12.1.1. Zeneművészeti ág felvehető létszám: 

- Az intézmény székhelyén: 40 fő 

- Az intézmény telephelyén: 185 fő 

 

12.2. Táncművészeti ág tanszakok megnevezése  

- kortárstánc tanszak 

- moderntánc tanszak 

- néptánc tanszak 

 

12.2.1. Táncművészeti ág felvehető létszám:  

- Az intézmény székhelyén: 0 fő 

 

12.3.  Képző- és iparművészeti ág tanszakok megnevezése  

Az intézmény székhelyén: 

- grafika és festészet tanszak 
- képzőművészeti tanszak 

 

12.3.1. Képző- és iparművészeti ág felvehető létszám: 

- Az intézmény székhelyén: 60 fő 

 

13. Tanulóétkeztetés módja 

Szolgáltatási szerződéssel (IMI-COOP Kft., Adószám: 11730457-2-08), vásárolt szolgáltatásként az 

iskola saját melegítőkonyháját és étkezőjét használva. 

 

14. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

14.1. Ingatlan: 

- Székhelyül szolgáló 9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor u. 27. szám alatt lévő, (korábban 473/1 

Hrsz.), jelenleg 473/6. Hrsz. ingatlan Pannonhalma Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, 

melyet az iskola írásos megállapodás alapján oktatási célokra használ. 

- A telephelyként szolgáló 9090 Pannonhalma, Várkerület 1. szám alatt lévő, 1 Hrsz. ingatlan, 

melyben a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium működik, a Magyar Bencés 

Kongregáció Pannonhalmi Főapátság kizárólagos tulajdonát képezi. 

14.2. Ingóságok: melyek részben az iskola tulajdonát képezik, részben vagyonkezelésbe vett eszközök. 

14.3. Pénzeszközök: költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás, egyéb támogatások, 

intézmény bevételei, pályázatok 

 

15. Vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati joga: 

Az intézmény vezetője a vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal köteles 

gazdálkodni. A mindenkor hatályos használati és fenntartási szerződésben szabályozott módon 

jogosult a vagyonkezelésbe vett ingatlanokat birtokba venni, használni és hasznosítani.  

 

16. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

Részben önállóan gazdálkodó köznevelési intézmény. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi, 

számviteli, ügyviteli feladatokat a fenntartó gazdasági szervezeti egysége a Fenntartó székhelyén 

látja el. Az intézmény az adott időszakra a fenntartó által számára meghatározott költségvetés 

keretein belül önálló gazdálkodást folytat, de gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó 

belső szabályozása szerint meghatározott jóváhagyás, pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhat. 
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Az intézmény: 

adószáma: 19153247-1-08 

adóalanyisága: tárgyi adómentes 

 

17. Az intézmény jogállása 

Önálló képviselettel rendelkező jogi személy. 

 

18. Az intézmény működési területe 

Pannonhalma, Pannonhalmi Járás, Győri Járás, Pannonhalma 30 km-es körzete 

 

19. Az intézmény vezetőjének megbízása  

Az igazgatót vezetői feladatai ellátásával a pannonhalmi főapát bízza meg határozatlan időtartamra.  

 

20. Az iskola képviseletére jogosult 

Igazgató, vagy az általa meghatalmazott más személy. 

 

21. Egyéb rendelkezések 

Az intézmény iskolai büfét üzemeltethet. 

 

22. Az alapító okirat hatálya 

Jelen módosított alapító okirat 2021. szeptember 1-jével lép hatályba. 

 

23. Az intézmény alapításáról szóló fenntartói döntés dátuma és a határozat száma  

 Pannonhalma, 2019. március 29.; 30-1/2019. 

 

24. Az alapító okirat módosításai 

1. módosító döntés száma: 30-22/2019.; kelte: 2019. augusztus 15. 

2. módosító döntés száma: 25-2/2020.; kelte: 2020. május 5. 

3. módosító döntés szám: 10-2/2021.; kelte 2021. február 15. 

 

25. Az intézmény jogelődje:  

25.1. Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

25.2. Intézmény székhelye: 9090 Pannonhalma, Várkerület 1. 

25.3. Tagintézmény feladatellátási helye: 9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor u. 27. 

25.4. OM azonosítója: 201410  

  
 

Pannonhalma, 2021. február 15. 

 

 

 

Hortobágyi T. Cirill  

főapát 


