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Ogyintdzo dr. Szab6 Zolttm
E-mail : tanugy@ekif-vac.hu
Targy: a VSci Mih5ly Katolikus Altal6nos
Iskola (szdkhelye: 2760 Nagyk6ta, Yadisz
rit 1.; OM azonosit6: 201744) alapit6
okiratanak m6do sitiisa

FENNTART6T narAnOZ.q.r

Az Egyhiumegyei Katolikus Iskollk F6hat6sdga (2600 V5c, Migazzi Krist6f tdr 1., a

tovdbbiakban: Fenntart6) mint fenntart6 nevdben a V6ci Mihdly Katolikus AltalAnos Iskola

(sz6khelye:2760 Nagyk6ta, Yadi"szrit 1.; OM azonosit6: 201744, atov6bbiakban: Int6zm6ny)

alapit6 okirat6t az alitbbiak szerint

m6dositom.

1. Formai tekintetben a kordbbi betrik szerinti tagol6s arab szitmok szerinti tagol6sra, a

titblizato s m e gj e I en6 s tilbllzat n6l ktil i me gj elen6 sre m6do sul.

2. A feladatell6tiist szolg6l6 vagyon kor6ben: "2760 Nagykrita, Zirdau. 5." cimen szerepl6

telephely *214612." helyrajzi szilm helyett "216412." helyrajzi szdm kenil, tovihbi a

'Nagykrita, D6zsa Gycirgy it 6., hrsz. 2162" telephelyhez tartoz6 u2600" irinyit6szdm

helyett "2T 60" ir 6ny it6 szttm kertil.

3. Az ellitand6 egy6b tev6kenys6gek k<ir6ben:

a "TEAOR 6820 Sajdt tulajdonri ingatlan b6rbeaddsa, iizemeltet6se" sz6vegr6sz helyett:

"TEAOR 6820 Saj6t tulajdonri, b6relt ingatlan b6rbead6sa, iizemeltet6se" szcivegr6sz kertil.

4. A "korm6nyzati funkci6k" cfmsor 6s a hozzdtartozo szrivegr6szek trjrl6sre kertilnek.
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5. Az alapit6 okirat 16. pontjak6nt rrigzitdsre keriil a gyermek6tkeztetds ell5t6sanak m6dja:

"A tanul6k 6tkeztet6se ktils6 szolg6ltat6val kotott szerzodds alapjan tort6nik."

6. Az"oktattts munkarendje: nappali munkarend" helyett:
Az"oktatits rendje: nappali rendszeni oktat6s" szovegr6sz keriil.

7. Az,,Alapfeladata" pont alatt:

a ,/ rcbbi tanul1val egtiltt nevelhetf, oktathatd sajdtos neveldsi igdnyil tanul1k kazal

felvehetf ,,aki a szakdrtdi bizottsdg szakdrtdj v,llemdnye alapjdn (enyhe) Lrtelmifogtatdkos,

beszddfog,tatdkas, ,irzdl<szervi fogtatdkos - nagyothall6, siket -, a megismerd funkciik vagt a
viselkedds fejl\ddsdnek tartfs ds sillyos rendellenessdggel kazd; egtdb pszichds fejlfiddsi
zavarral (sillyos tanuldsi, fig,,elem- vagl magatartdsszabdlyozdsi zavanal) kilzd." Nh. 4. S
25.)

aki a megismerd funkci1k vagl o viselked,is fejlfiddsdnek sillyos rendellenessdgdvel kazd.

(kltszer volt benne)

(EMMI-q30/2013)"

szdvegr6sz hely6be az alilbbi szdvegr6sz kertil :

,l tdbbi tanulfval egtiltt nevelhetf, oktathatd sajdtos neveldsi igdnyfr tanulik kazal felvehetd
,,aki o szak,irtdi bizottsdg szakdrtili vdlem,lnye alapjdn, beszddfogtatdkos, eg,tdb pszichds

fejlfiddsi zqvarrol (sillyos tanuldsi, fig,telem- vog/ magatartdsszabdlyozdsi zavarral) kilzd. "

Nk.4.S 2s.)",

valamint ,lzolcnak a sajdtos neveldsi igdnyfr tanulflcnak az iskolai elldtdsa, ,,aki e szakdrtdi
bizottsdg szakdrtdi vdlemdnye alapjdn, |rtelmi vagy beszddfog,tatdkos, tdbb

fogtatdkossdg egtiittes ekiforduldsa esetdn halmozottan fogtatdkos, autizmus spehrum
zavarral vagy egtdb pszichds fejldddsi zavarral (sillyos tanuldsi, fig,,elem- vagy
magatartdsszabdlyozdsi zavaral) kilzd." (l{kt. 4. S 25.)

szdvegrdsz hely6be az alabbi sz<ivegrdsz kertil:
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,,Azolcnak a sajdtos neveldsi igdnyfr tanulilcnak az iskolai elldtdsa, ,,aki o szakdrtdi bizottsdg
szakdrtdi vdlemdnye alapjdn, drtelmi vagt beszddfogtatdkos, egtdb pszichds fejlSddsi zavarral
(sillyos tanuldsi, figtelem- vag/ magatartdsszabdlyozdsi zavarual) kilzd. " (Nh. 4. S 25.) "

A Fenntart6 a jelen hatitrozatixal az intezm6ny alapit6 okirat6t a fentiek szerint m6dositja, 6s

az intezmeny alapit6 okirat5t egys6ges szerkezetben, 2021. szeptember l-i hat6llyal a

hatitrozat mell6klet6t kepezo tartalommal adja ki,a 357811415412020. szimt hatitrozattal

ki adott alapit6 oki rat ezzel e gyidej rile g hatSly 6t ve szti.

Jelen hatilrozat az annak elvSlaszthatatlan r6sz6t kepezo melldklettel egytitt 6rvdnyes

INDOKOLAS

A 357811415412020. szdmri hatlrozattal kiadott alapit6 okirat m6dositasa sziiks6gesse virlt a

2760 Nagykata, Zitrda u. 5. (als6 tagozat) cim alatt l6v6 telephely t6vesen rogzitett helyrajzi

szitnrinak kij avit6sa miatt.

Az etkezonek haszn6lt 2760 Nagyk6ta, D6zsa Gydrgy tt 6., fusz. 2162 alatt l6v6 ingatlan

tulajdonosilnak alapit6 okiratban megjeldlt 2600 Nagykiita, Szent Gy<irgy park l. cim6ben

t6vesen kertilt r<igzit6sre az irinyit6szitm, igy annak 2600-ro1 2760-ra t<irt6n6 javit6sa

indokolt.

Az ell6tand6 egy6b tev6kenys6gek kdr6ben a TEAOR 6820 Saj6t tulajdonri ingatlan

b6rbead6sa, iizemeltet6se tev6kenys6gi kdr kieg6szitdse sztiks6ges a hat6lyos tpAOR

sz6moknak megfelel6en.

A 3578/14/54/2020. sziimri hatirozattal kiadott alapit6 okirat tartalmazza a korrnanyzati

funkci6k felsorolSs6t, melynek tdrldse indokolt arra tekintettel, hogy a kormiinyzati funkci6k

6s iilanhiutart6si szakitgazatok oszt6lyoz6si rendjerSl sz6l6 1512019. (XII. 7.) PM rendelet

szabitlyai szerint a korm6nyzati funkci6kat a k<ilts6gvet6si szervek alapit6 okirattiban kell
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rogziteni- Az Intdzm6ny azonban nem krilts6gvet6si szerv, igy az alapit6 okiratriban

sztiks6 gtelen a kormSnyzati funkci6k felttintet6se.

Tekintettel arra, hogy az alapito okiratban eddig a kormilnyzati funkci6k r6szben keriilt

rcigzit6sre a gyermekdtkeztet6s m6dja, a korm6nyzati funkci6k tdrl6s6re tekintettel sztiks6ges

ezt ktil<in pontban rogziteni az alapit6 okiratban.

Tekintettel arra, hogy a magyff koznevel6si rendszerben az intdzm6nyek nappali rendszerben

vagy felndttoktat6sban mrikddhetnek, a tank<itelezetts6gi kor betolt6s6ig a tanul6k csak

nappali rendszerti oktat6sban vehetnek reszt, cdlszert az intezmeny alapit6 okiratttban azt

rdgziteni, hogy az IntlzmdnyberL az oktatils rendje nappali rendszeni oktat6s. Nappali

rendszeni oktatiisban egyedtil nappali munkarendben ttjrt6nhet a nevel6si-oktatrlsi feladatok

ellirtisa, egy6b munkarendre a feln6ttoktatiis keret6ben nyilik lehet6s6g.

A saj6tos nevel6si ig6nyi tanul6k ell6t6sa krir6ben aknralizilisra kertil az ellitott saj6tos

nevel6si ig6nyek kdre, tekintettel az intdzmdnybe jitr6 gyermekek igdnyeire, valamint az

lntezmeny k<izel6ben az 6llami intezmenyrendszer keret6ben fejl6d6 6s b6\.iil6

feladatell6trlrsa.

A Fenntart6 az alapit6 okiratot irj form6ban rogziti, igy az a korSbbi tiblizatos szerkezettll

eltero form6ban keriil egysdges szerkezetben kiadrisra.

A m6dosit6ssal kiad6sra keriil6 rij alapit6 okirat hattllybel6p6s6vel rendelkezni sztiks6ges

arr6l, hogy a 3594182113012020. fenntart6i hattrozattal elfogadott alapit6 okirat jelen

hatirozat hat6lyba l6p6s6vel egyidej iileg hatily at veszti.

Zolthn
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