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Egrhinmegyei Katolikus IskolSk F6hat6siga

Hat6lyos 2021. szeptember 1. napj6t6l

1. Alapit6:

l.l. neve; Nagyk6ta Vilros Onkorm6nyzata

1.2. szdkhelye:2760 Nagykiita, D6zsa Gycirgy rit 2.

2. Fenntart6 6s miikti4tet6:

2.1 . nev e : E gyhinmegyei Katolikus Iskolilk F6hat6s6ga

2.2. szdkhelye:2600 V6c, Migazzi Krist5f t6r 1.

3. A k0znevel6si int6zm6ny neve:

3.1. hivatalos neve; V{ci Mihfly Katolikus Altalfnos Iskola

3.2. roviditett neve: V.M.K.A.I

4. Az int6zm6ny tipusa: 6ltal6nos iskola

5. OM azonosit6: 201744

6. Adr6szr[m : 18294121 -2-13

7. Az int6zm6nv feladatellit6si helyei:

7.1 szdkhelye:

2760 Naryk6ta, Vadfsz utca 1., hrsz. 2306 (fels6 tagozat)



tulajdonos: Nagyk6ta V6ros 0nkorm6nyzata,276l Nagykrita, Dozsa Gyiirgy rit 2.

7.2. telephelyei:

7 .2.1. telephely

2760 Nagyk6ta, Bajcsy-Zsilinszky ,it 36., hrsz. 1975 (elt6r6 tantervfi tagozat)

tulajdonos: Nagyk6ta V6ros Onkormiinyzata,2T6l Nagyk6ta, D6zsaGycirgy rit 2.

7.2.2. telephely

2760 Naryk{ta,Zirda utca 5., hrsz. 216412. (als6 tagozat)

tulajdonos: Nagykdta Viiros 0nkorm6nyzata,2761 Nagykifia,D6zsa Gyorgy ft 2.

7 .2.3. telephely

2760 Narykita,Dfizsa Gytirgy rlt 6., hrsz. 2162 (6tkez6)

tulajdonos: R6mai Katolikus Egyhirzkozseg,2T60 Nagyk6ta, Szent Gydrgy park 1.

9. A vawon feletti rendelkez6si iog: tart6s haszndlat

10. Alapfeladata

- 6ltallnos iskolai nevel6s-oktat6s

- a tobbi tanul6val egyiitt nevelhet6, oktathat6 saj6tos nevel6si ig6nlri tanul6k iskolai

nevel6se-oktat6sa,

A tdbbi tanulival eg1,tiltt nevelhetS, ohathatd sajdtos neveldsi igdnyii tanulfk kAzAl

felvehetd ,,aki a szaklrtdi bizottsdg szaklrtdi v,llem,lnye alapjdn, beszddfogtatdkos,

eg,tdb pszich,is fejlSddsi zavarual (sillyos tanuldsi, figyelem- vagy

magatartdsszabdlyozdsi zavarral) kilzd." Q'{kt. 4. S 25.)

- azoknak a sajiitos nevel6si ig6nyri tanul6knak az iskolai ell6t6sa, akik a tdbbi tanul6val
nem foglalkoztathat6k egytitt

Azoknak a sajdtos nevel1si igdny[i tanul1knak az iskolai elldtdsa, ,,aki a szakdrtdi

bizottsdg szakdrtdi vdlemdnye alapjdn, drtelmi vagy besz,ldfogtatdkos, eg,t,!b pszichds

fejlSddsi zavarral (sillyos tanuldsi, figltelen- vag/ magatartdsszabdlyozdsi zavarral)
kazd." (Nkt. 4. S 25.)

I 1. Iivfolvamok sz6ma iskolatipusonk6nt



- iiltal6nos iskola: 1-8. 6vfolyam

12. ElLitandr6 ew6b tev6kenvs6eek

TEAOR 5629 Egylb vend6gl6tis

TEAOR 9491 Eryhizi tev6kenys6g

TEAOR 9101 Ktinyvtfri, lev6ltiri tev6kenys6g

TEAOR 8891 Gyermekek napktizbeni ellitisa

TEAOR 8551 Sport, szabadid6s k6pz6s

TEAOR 9319 Egy6b sporttev6kenys6g

TEAOR 81 10 Epitm6nyiizemeltet6s

TEAOR 8560 Oktatrist kieg6szit6 tev6kenys6g

TEAOR 6820 Sajrflt tulajdonri, b6relt ingatlan b6rbeadrisa, tizemeltet6se

TEAOR 9499 Mishova nem sorolhat6 egy6b ktiztiss6gi, t6rsadalmi tev6kenys6g

13. Az oktatis rendie: nappali rendszerfi oktatis

14. Az int6zm6nvbe felvehet6 maximilis tanul6l6tszim feladatellitisi helvenk6nt

14.1. 2760 Nagtkdta, Vaddsz utca 1., szdkhely:

5-8. 6vfolyamon: 480 fo nappali rendszeni oktat6s

I 4.2. 2 7 60 N ag,,kit a, Baj c sy-ZsilinszlE itt 3 6., t elephely :

1-8. 6vfolyamon: 64 fo nappali rendszer[i oktat6s

14.3. 2760 Nag,,kita, Zdrda utca 5., telephely:

l-4. 6vfolyamon: 420 fo nappali rendszerii oktatris

14.4.2760 Nagtkdta, D6zsa Gyorgt ilt 6. (dtkezd), telephely: 0 ft5

15. A eazdflkodissal6sszefiiss6 ioeositvfnvok: 0n6ll6an gazdilkod6 egyhazi jogi szem6ly

I 5 .1 . gazddt ko dds i fo r ma : 5 52- rin6l 16 egyhazi intezmeny



Az intdzm6ny jogi szem6ly, mely gazd6lkod5si szempontb6l 6n6116 egyhazi intdzrndny.

0n6ll6 blrgazdillkodasi jogkcirrel rendelkezik, vagyon6val 6s kolts6gvet6s6vel rinrlll6an

gazd6lkodik. Eves beszrlmol6j6t 6s k<ilts6gvet6s6t a fenntart6 hagyja j6v6..A gazd6lkoddsi

fel adatokat az intezmeny gazdasdgi v ezetoj e l6tj a e l.

16. A wermek6tkeztet6s ellitr{sinak m6dia

A tanul6k 6tkeztet6se ktils6 szolgdltat6val krit<itt szerzodds alapjrin trirt6nik.

17. Az int6zm6ny k6pviselet6re ioeosult

Ydc,202l.6prilis 13

Zoltin

EKIF f6igazgat6

Az intezmeny kdpviseletdre az intdzmdny igazgat6ja jogosult, akit a fenntart6

kcizvetlentil, vagy nyilv6nos pSlyinatttjdnnevez ki a mindenkor hatrilyos jogszab6lyok

alapjdn. Az igazgat6 a munk6ltat6i jogokat az intezmeny cisszes alkalmazottja felett
gyakorolja - az igazgat6helyettesi megbizdshoz a fenntart6 el6zetes egyet6rt6se

sztiks6ges.


