
Alapit6 okirat

a nemzeti koznevel1stil sz1l6 2011. €vi CXC. tarveny 21. 5 G) bekezdese alapjdn

A
Tiszaparti R6mai Katolikus Altalanos lskola 6s Gimnizium

koznevel6si int6zm6ny alapit6 okirata
ad.167 12019. szamU hat6rozataval m6dositofta a

V5ci Egyhizmegye Ordiniriusa.
Hatalyos 2019. augusztus 1{61

a)

Alapit6 neve:

szekhelye:
Veci EgyhAzmegye Ordinariusa
2600 Vac, Migazzi Krist6f ter 1,

Fenntart6 neve:

sz6khelye:
Vaci Egyh6zmegye Ordineriusa
2600 Vic, Migazzi Krist6f t6r 1-

MIk6dtet5 neve:

sz6khelye:
Egyhazmegyei Katolikus lskolak F6hat6saga
2600 Vac, Migazzi Krist6f t6r 1.

b)

Int6zm6ny
hivatalos neve:

Tiszaparti R6mai Katolikus Altalanos lskola 6s Gimnezium

Rovid neve:

Roviditett n6v:

Tiszaparti Katolikus A[alanos lskola 6s Gimnazium
T.R.K.A.I.G.

OM azonosit6ja 201326

c)
lnt6zm6ny tipusa:
(Nkt. 7. S (1)es 20. S (1))

TdbbcelU intezmeny: kozos igazgatSs0 koznevel6si intezm6ny

d) lnt6zm6ny feladatellatesi helye(i)

da) 526khelye: 5000 Szolnok, Tiszaparti setany 4/a.

db) Tagint6zm6nye(i):

dc) Telephelye(i): 5000 Szolnok, Tiszaparti s6teny 5.

e) Alapfeladatinak, szakfeladatinak jogszabaly szerinti megnevez6se:

Alapfeladata (Nkt.4. S 1.)
q eltalanos iskolai nevelas-ohat4s,
g) gi m n 6 ziu m i n eveldseffiatds,
n) felndftoKatds,
r) a tobbi gyermekkel, tanuloval egyiitt nevelhet1, onathat6 sajebs neve6si igdnyfr gyermekek,

tanul'k iskolai nevelase-oldatesa,
NK- 4.5 25. ... aki mozgesszeNi, atzekszervi, artelmi vagy beszedfogyatekos, tabb fogyatekossAg

egy0ttes el5fordulasa eseldn halmozoftan fogyarckos, autizmus spel<trum zavanal vagy egyeb
pszbhes feifidesi zavanal (s4lyos tanuhsi, figyelem- vagy magataft^sszabSlyozdsi zavanal) kiizd



Korminvzati funkci6k: I

091211 KozneveEsi intezmenyben tanulok nappali rendszer0 nevel€s6nek, oktatasanak szakmai 
I

feladatai 1-4.6vfolyamon I

091220 Koznevelesi intezmeny 1-4. 6vfolyaman tanul6k nevel6s6vel, oktataseval 6sszefugg6 
|

mukodtetesi feladatok I

09.1212 Sajatos nevel6si ig6nyu tanul6k nappali rendszerf nevelesenek, oktatds6nak szakmai 
I

feladatai 1-4. evfolyamon 
I

092111 Kiiznevel6si int6zm6nyben tanul6k nappali rendszerfi neveles6ne& oktatiisanak szakmai 
I

feladatai 5-8.6vfolyamon 
I

092120 K6znevel6si intezm6ny 5€. evfolyamen tanul6k nevelesevel, oktatasSval 6sszefugg6 
]

mUk0dtetesi feladatok

092112 SajStos nevelesi ig6ny0 tanul6k nappali rendszerfi nevel&6nel! oktat6sanak szakmai feladatai

5-8. evfolyimon
092211 Gimnaziumi oktatas, neveles szakmai feladatai

092260 Gimn6zium 6s szakk6pz6 iskola tanul6inak kozismereti 6s szakmai elm6leti okhtasaval
6sszefugg6 mUkcidtetesi feladatok

092212 Sajetos nevel6si ig6ny[ tanul6k gimneziumi nevelesenek, oktatasenak szakmai feladatai

09601S Gyermek6tkeztetes kOznevebsi int6zm6nyben (szez6dessel k0ls6 vellalkoz6 szolg6ltat)

082042 Konyvtari 5llom6ny gyarapitasa, nyilvantartasa

082043 Konyvtari allom6ny feltarasa, meg6rz6se, v6delme

082044 Konyvtari szolgaltatas
013350 Az onkormanyzati vagyonnal val6 gazd6lkodassal kapcsolatos feladatok

096025 Munkahelyi 6tkeztet6s k0znevel6si intezmenyben

081043 lskolai diSksport-tevekenys6g 6s t
f) Elftitand6 egy6b tev6kenys6gei:

TEAoR 5629 Egyeb vendeglates
TEAOR 8560 Oktatast kieg6szit6 tev6kenyseg

TEAOR 9491 Egyhazi tevekenyseg

TEAOR 6820 Saiat tulaidonu, berelt ingatlan berbead6sa, ozemeltetese

TEAOR 9101 Konyvtari, leveltari tevekenys6g

TEAOR 8891 Gyermekek napkozbeni ellet6sa

TEAOR 9499 MNS. egyeb kozossegi, tarsadalmi tev6kenyseg

g) A felvehet6 maximilis gyermek-, tanu16l6tszam feladatellatasi helyenk6nt

526khelyen: 700

Altalanos lsko16ban 130

Kdzepiskolaban 570

Telephelyen: 334

Altalanos iskolaban 256

Koz6piskoleban 78

h) Az 6vfolyamok szima iskolatipusonk6nt

AltalSnos iskola 1-4. evfolyam

Afialanos iskola 5-8. 6vfolyam

Gimnaziumi 5- 12.

Gimniiumi 9- 13.

4 evfolyam
4 ewolyam
I evfolyam
5 evfolyam

i) A feladatellatast szolgel6 vagyon:

a) 5O0O Szolnok, TiszaParti s6tany 4ra.
Szolnok 1042. hrsz. 4123 m' ,,kivett
kazepiskola" ingatlan

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



Tulajdonos:

a) Szolnok Megyei Jogti VAros Onkormanyzata
(5OOO Szolnok, Kossuth ter 9.)

b) bzolnok Megyei Jog0 VAros Onkorminyzata
(5000 Szolnok, Kossuth t6r 9.)

a) Tart6s hasznelat
b) Tart6s haszn6lat

On6ll6an gazdalkodo egyhezi jogi szem6ly

A vagyon feletti rendelkez6s joga:

j) A gazdelkodassal iisszefiigg6
jogosiW6nYok:

Gazdalkodasi forma: 552 - OnAl16 egyh6zi intezm6nY

k) Az int6zm6nY egy6b jellemz6i:

. az intezmeny ad6szama 18842793-2-16

. az int6zm6nv o6nzforqalmi szamlaszema 1 0700309-49384709-51 1 00005

-A, 
i,,t"rr"ny kepviseletere az int6zm6ny igazgat6ja

iooosult. aki[ a fenntart6 kozvetlenul, vagy nyilv5nos

ta]vazai 'itian 
nevez ki a mindenkor hatelyos

iogizabalyoi alapjan. Az igazgat6 a munkaltat6i
jo6orat dz int6zmeny osszes alkalmazottia felett
gyakorolja.

Az intezm6ny k6pviselete intezmenyvezet6

hianyeban, vagy tart6s tSvoll6te eset6n az SZMSZ-

ben' meghat5rozott helyettesitesi rend szerint

torten ik.

az int6zmeny kepviseletere jogosult neve

. az oktatas munkarendje Nappali oktates

Dr. Beer Mikl6s
apostoli korm6nyz6
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