
A Dadi Református Egyházközség Presbiteriuma a Dadi Reformátu§ ÁMK 2012-ben
kelt alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja

okirat
Alapító neve:
székielye:

DunálrtiLli RetbrmátuS EgyháZkerúlet
8500 Pápa. Arok Lr, 6

F'enntaÉó neve:
székhelve:

Dadi Refoímáfu s Egyhrizközség
2854 Dad. Fó u, 28.

Intézmény
hivatalos neve:

Dadi Retbrr.T átus Egyhrzkózség Aitalános Nlűr,,elódési Központja
2854 Dad. Fó u, 37,

Róvidített név: Dadi Relomátus AMK
ONl azonosítóin: 201683
lntézmény típusa: 'löbbcelúintezmeny általános nú\,elódési központ

Intéz4 é4y feladatellátási helye(i)
Székhe.lve: Dadi Retbrmátus Egyházkozség AltalálroS N{úvelődési Központja

28,s4 Dad. Fó u 37,
Te|ephelye(i) neve és
címe:

1, A]talános lsko]a
2854 Daci. Fo u. -]3,
Általáno§ lsko]a és KönyvtáI
2854 Dad. Fó u.25,

2.

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
AIanfeladat
áiiaiárros iskoiai ireveiés-okiaiás.
a tóbbi qYermekkel. tanulóvai egYütt nevelhetó. oktatható saiátos nevelési isénvil| syermekek. tanulók iskolai

nevelése-olrlatása kőzúI az, aki pszichés fejlődési zavarral (sú|yos tanulási, íigyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoporíjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai
teljesítmény€k é§ a viselkedósszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő
fejlődése, a kialakult képes§égzayarok halmozott etőfordulása miatt eryéni sajátosságaik
figyelembevételóvel fokozott pedagógiái, pszichológiai meg§egítést, ryógypedagógiai §egít§éget
igónyelnek.

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási z zvarok, azaz
- diszlexia,
- disz ortográfia,
- diszkalkúlia,
- diszgráfia és diszpraxia, mint

maradványtüneteinek fennállása,
a motoro§ kép€sségek fejlődési zavara, valamint ezek

- a fentiek együttjárá§a miatt a keYert sp€cifiku§ tanulási zavarok;
- hiperaktiütás és firyelemzavari továbbá
- a §zocio-adaptív folyamatok zavarai, az énelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló agresszió,

a szorongás, tL ón-szabályozás gyengeségét mutató magataúásjellemzőli, xz
alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedós, az önszervezés, valamint a m€takognició €ltérő
fejlődésében mutatkozik meg.

- beszéd rendelleneségek: a beszéd ós nyelvi fejlődés Zavara: megké§ett beszédfejlődés, díszíáaia,
be§zédérté§i é§ beszédészlelé§i zavaíi az artikuláció zavara: pöszeség, orrhangzós treszéd;
beszédfolyamato§ság zav arai: dadogás, hadarás; hangadás rendellenességei

szakfeladat:

852!lL Altalános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelé lvam)

852012 fujllgs nevelési igénvú általános iskolai tanu]ók napp_ali_rqdszeru tye!ésc_
évfo]vaq)

852021 Altalálros iskolai tarrulók nappali rendszerú nevelése. olíaása (5-8. évfolvam)

852022 Saiata§ !r9y9!é§ rg iskolai tanulók nappa! tctlszq! rcllg!ésc. oktatása (5-8

§!j9!$l]r)
8559l l Átalános iskotai napközi otthoni nevelés

8559I2 saraÉa§]r9Y9!é§jgclyű aptoziolbalir}ev€!é§e
85 5 914 Altalanos iskolai tanulószobai nevelés



Saj;to. tll,,cIi.i iE.,;li ii llnilok.rItaIaics isk;lai ta;;u!o_;;;bd ;ll;eIr.e
5ó29Ij 1skolai intéZmény!]'tk€Z!9ti§

562917 MünkahelY! €]!k§4e!íi§

5_ó?9:o E8l,éb vendéglátás

910123 Kón!,\tári szolgáltatás

Közművelódési tevékenystb

A felvehető maximáli§ gyermek-, tanu|ólétszám
öss"esen: 190 ló
osszesen az oktatás
munkarendie §zerint:

l90 fó nappaii

FeIadatellátá§i belyenként alapfeladat, §zakí'eladat és az oktatá§ munkárendie szerint:
Aiapfeladat szakfeladat Maximális

1étszám
Az okatás munkarendje
(naooali/esti/l evelezó)

Szekhely (2854 Dad. Fó
u,37.)

Altalános iskolai
tanulók nappali
rendszetú
neveiése. oktatása
(4-8, er,lbly. am1

S\I tanulók
nappal1 rendszerú
nevelése. oktatása

852021
852011

852012
852022

1l5

ezen belú1
SNI
12

nappali

l. Teleplrely1 (285,1 Dad. Altalános iskoiai
tanulók nappali
rendszerú
nevelése, oktatása
( 1-3, evtblyam)
SNl tanulók
nappali rendszeIú
neve!ése, oktatása

852011

852012

,75

ezen be]úl
SNI
8

nappali

2. 'Ielephely2 (2854 Dad.
Fó u.25)

köny\tár,
tanteren,]. egyéni
t'ejlesztó szoba,
cSopoftSZoba

60 nappali

Intézménv összesen i90 nappali
Az évfolvamok száma iskolatípusonként: Álta-lános iskola 8 évlolyam
A feladatellátást §Zolgáló vagyon {ingadan és
ingó):

Ingó vagyon:

Az ingatlan tulailola

AZ intéZmeny által használt 2854 Dad. Fó u,33,. 37
(hrsz.28 ) ingatlan és a rajta lévó oktatási tevéken},ség
céljára használt épLilet bérlemény. melyet a í'enntafio
határozatlan időre bérel a Dad Kózség
Önkormányzata, 2854 Dad, Fó u 21 -tól

Az intézménv álta] használt 285.1 Dad" Fó u. 25 (hlsz
228/1,) ingatlan és a rajta lévó oktatási tevékenység
céljára használt épület a fenntaító tulajdona (Dadi
Retbrmátus Egyházközség, 2854 Dad, Fó u. 28 ),

Ingóság trrlajdona:

Az intézmény leladatai ellátásához szükséges
ingóságoknak 1009,ó -ban Dadi Refonnátus
EgyházkOzség Alialános \,Túvelődési Kózpoirqa (285.1

Dad, Fó u, 3 7,) a tulajdonosa,

A vagyon feletti rendelkezés joga: 2854 Dad. Fó u 3j, és Fó u. 37. (hlsz 28 ) épü]etekre
Vonatkozóal Dad KózSég ÖnkormánvZata, 2854 Dad,
Fő u 21, (tL aidonos) 20l9 ianuár 28-i keltezésú

2
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bérletj szerzódést kötótt a Dad KóZség
Önkormányzata a Dadi Református Egy. házkózseggel
(2854 Dad" Fő u 28.) . mint_ fenltartóva], és Dadi
Refbrmátus Egvházközség Altalános Művelódési
Központja (285.1 Dad. Fó u, 37,) nlint berlóve], A
Vagyo! f'e]etti renrlelkezés joga Dad Kozség
onkormányzatát, nint fulajdonost illet meg. Az
intéznény áital használt ingatlan eseti bérbeadása
kizárólag clózetes egyeztetést követóen, a fenntartó
egyetértéséVel lehetSéges,

2854 Dad. Fóu, 25, (hrsz 228,/1)
Dadi Református Egyházközség, 2854 Dad. Fó u 28.
tulajdonost iJleti a vagyon feletti rendelkezésjoga

A gazdílkodás§al ös§Z€függő jogo§ítványok; Az AMK önálló maradvány-érdekeltségú eg1,,házi

költségvetési szerv. önálió bórgazdálkodasi jogkcirrel,
Ter,ékenysegéról és gazdálkodásáról az egyhazt
koltségvetési szer.,,ekre vonatkozó szabályok szerint
számo1 be.
A fenntató által biztositott pénzeszközökeí aZ

intézrrrényvezetó a költsésIetésben e]óinak szerint
használhatja í'el, a lenntaftó útemezése szerint,
'v'áraiirur eset,tlétry beköveikeáekor az il,ttéztlléity
zavartalan műkódéséhez szükséges pénzeszkózők az,

intézményvezetó és az igazgatóság eJnókének
egyezteté§ét kö\,etóen lrasználhatók fel

Az irrtézmóny egyéb jeIlernzői:
. az intézmény adószáma
. ,,- i.,-,,--nt, np-,f^",,"lm; §,.mIJ .,i- .

' eevéb

186 166 3]-1-11
6_],100 i _30 l100613.4

Az alapító okirat hatályeI 2019, 1 l ,25.
A fenntartói határozat száma: 27/2019 |11,,25.)

Dad, 2019. 11.25.
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