
Alapit6 okirat

a nemzeti kÒznevelésr1l szé16 201 1 . évi CXC tÒrvény 21 . § (3) bekezdése alapjén

Tiszaparti R6mai Katolikus Àltalànos lskola és Gimnàzium
koznevelesi intézmény alapitÒ okirata

73512017 . szàmu,2017 . màjus 23- én kelt hatàrozatàval m6dositotta a
Vàci Egyhàzmegye Ordinàriusa.
Hatélyos 2017. szeptember 1.{61

I

a)

Alapit6 neve:

székhelye:

Vàci Egyhézmegye Ordinériusa
2600 Vàc, Migazzi Krist6f ter '1.

Fenntart6 neve:

szekhelye:
Vàci Egyhàzmegye Ordinériusa
2600 Vàc, Migazzi Krist6f tér 1.

Mùkiidtet6 neve:

szekhelye:
Egyhazmegyei Katolikus lskolék FohatÒsàga
2600 Vàc, Migazzi Kristéf tér 1.

b)

lntézmény
hivatalos neve:

Tiszaparti R6mai Katolikus Altalénos lskola és Gimnàzium

RÒvid neve:
RÒviditett név:

Tiszaparti Katolikus Altalénos lskola és GimnAzium
T.R.K.A.I.G,

OM àzonositdla 201326

c)
lntézmény tipusa.
(Nkt 7. § (1)es 20 § (1))

TÒbbélù intézmény: kÒzòs igazgatàsÉ kÒznevelési intézmény

d) lntézmény feladatellàtàsi helye(i)

da) Székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaparti sétàny 4/a

db) Tagintézménye(i):

dc) Telephelye(i): 5000 Szolnok, Tiszaparti sétany 5.

e) Alapfeladatànak, szakfeladaÉnak jogszabàly szerinti megnevezése:

AsÉ!3!!3tr_(Nkt.4. § 1 )
q eftaÉnos iskolai nevelés.o,ffiatés,

d gimn'ziu mi nevelés-onatés,
n) teln1ttonatés,
r) a tÒbbi gyermekkel, tanulOval egyiitt nevelhet6, oktathat6 saj,tos nevelési igényfr gyermekek,

tanulak iskolai nevelése-onatésa,
NK. 4.§ 25. ... aki mozgasszerui, étzékszeNi, éftelmi vagy beszédfogyatékos, tébb fogyatékoss,g

egyuttes elafordulésa esefén halmozottan fogyatékos, autizmus spemrum zavaÌal vagy egyéb
pszichés fejladési zavanal (s(tlyos tanubsi, figyelem- vagy magatartésszab^lyoz1si zavaml) kazd



Kormanvzati funkci6k:
09121'l Koznevelési intézményben tanulok nappali rendszeni nevelésének, oktatàsénak szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon
091220 KÒznevelési intézmeny 14. évfolyamén tanulok nevelésével, oktatésàval Òsszefiiggo
miikÒdtetési feladatok
091212 Sajàtos nevelési igényÉ tanulòk nappali rendszer0 nevelésének, oktatésànak szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon

092111 Kòznevelési intézményben tanuldk nappali rendszerfi neveléséne( oktaÉsanak szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon
092120 Kòznevelési intézmény 5-8. évfolyaman tanul6k nevelésével, oktatàsàval Òsszefuggo
mÉkÒdtetési feladatok
092112 Sajétos nevelési igényii tanul6k nappali rendszerfi nevelesénelg oktatasanak szakmai feladatai
5-8. évfolyamon
09221 1 Gimnàziumi oktatés, nevelés szakmai feladatai

092260 Gimnàzium és szakképzo iskola tanul6inak kÒzismereti és szakmai elméleti oktatàséval
osszefu 996 mUkÒdtetési feladatok
092212 Sajàtos nevelési igényri tanul6k gimnàziumi nevelésének, oktatÉsànak szakmaa feladatai

096015 Gyermeketkeztetés koznevelési intézményben (szez6déssel kuls6 vAllalkoz6 szolgàltat)

082042 KÒnyvtari allomàny gyarapitàsa, nyilvàntartàsa

082043 KÒnyvtari àllomény feltaÉsa, megozése, védelme
082044 Kònyvtàri szolgAtatàs
013350 Az Ònkormànyzati vagyonnal valÒ gazdàlkodàssal kapcsolatos feladatok
096025 Munkahelyi étkeaetés kÒznevelési intézményben

081043 lskolai diAksoort-tevékenyséq és tàmoqatasa

0 Ellàtand6 egyéb tevékenységei:
TEAOR 5629 Egyeb vendéglàtàs
TEAOR 8560 Oktatast kiegészito tevékenység
TEAOR 9491 Egyhàzi tevékenyseg
TEAOR 6820 Sajàt tulajdonÉ, bérelt ingatlan bérbeadAsa, ùzemeltetése
TEAOR 9101 KÒnyvtéri, levéltàri tevékenység
TEAOR 8891 Gyermekek napkozbeni ellatàsa
TEAOR 9499 MNS. egyeb kÒzÒssegi, tArsadalmi tevékenység

g) A felvehet6 maximàlis gyermek-, tanu16létszàm feladatellàtàsi helyenként

Székhelyen: 700

Altalénos lskolàban 130

KÒzepiskolàban 570

Telephelyen: 334

Altalénos iskolàban 256

KÒzépiskolAban 78

h) Az évfolyamok szàma iskolatipusonként

Altalanos iskola 1-4. évfolyam
Altalénos iskola 5-8. évfolyam
Gimnéziumi 5-12.
Gimnàziumi 9-13.

4 evfolyam
4 évfolyam
I evfolyam
5 évfolyam

i) A feladatellàtàst szolgel6 vagyon:

a) 5000 Szolnok, Tiszaparti sétàny 4ra.
Szolnok 1042. hrsz.4123 m' "kivett
kÒzépiskola" ingatlan

b) 5000 Szolnok, Tiszaparti sétàny 5.
Szolnok, 1049/4. hrsz. 2899 m'



Tulajdonos:

a) Szolnok Megyei Jogri Véros Onkorményzata
(5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)
Szolnok Megyei Jogù Vàros Ònkorményzata
(5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

b)

A vagyon feletti rendelkezés joga: a)
b)

Tartòs hasznàlat
Tartòs hasznélat

j) A gazdàlkodàssal òsszefùgg6
jogositvànyok: Onàll6an gazdàlkod6 egyhàzi jogi személy

Gazdàlkodàsi forma: 552 - Ònàl16 egyhàzi intézmény

k) Az intézmény egyéb jellemz6i:

. az inlézmény ad6szàma 18842793-2-16

. az intézmény pénlorgalmi szàmlaszàma 1 0700309-49384709-51 1 00005

. az intézmény képviseletére jogosult neve Nagy Gyòrgyne

. az oktatàs munkarendje Nappali oktatàs


