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ALAPiTO OKIRAT

AlapitÒ szerv: Egyhézmegyei HatésAg, 2600 Vac, Migazzi Kristof tèr 1.

Az intézmény elnevezése, székhelye: Egyhàzmegyei Katolikus lskolàk Féhat6sàga (EKIF), 2600
Véc, Migazzi tér 1

Az intézmény mtikÒdési tertrlete: Vaci Egyhézmegye.

Az intèzmeny alapitàsànak célja: A CIC 800. kan. és a CIC 804. kén rendelkezése alapjàn, ossz-
hangban a kÒzoktatàsr6l sz6l6 1993. evi LXXIX. Torvénnyel, a Vàci Egyhàzmegye
Ordinàriusa fenntartàsàban lév6 oktatàsi-nevelési intézmények fenntartéi feladatai-
nak ellàtàsa és a fenntartÒ képviseletének ellàtàsa.

Gazdàlkodàsi forma kéd: 552 - Ònà116 egyhàzi intézmény.

Az intézmény alaptevékenysége, feladatai: Az egyhàzmegyei oktatàsi - nevelési intézmények
alaptevékenységeinek biztositàsa, felugyelete és ellenézése Az egyhàzmegyei ok-
tatàsi - nevelési intézmények gazdàlkodàsànak biztositàsa, felùgyelete és ellenOr-
zése. Tovàbbképzések és egyeb programok megszervezése.

TEAOR besorolàs szerint: 8411 Altalànos kozigazgatàs
8560 Oktatàstkiegeszitotevékenység

Az intézmény kiegeszit6 tevékenységei a TEAOR besoroÉs szerint:

7490 Mns egyeb szakmai, tudomànyos, mÉszaki tevékenység
5814 Folyéirat, id6szaki kiadvàny kiadàsa
6201 Szémitégépesprogramozàs
6399 Meshova nem sorolt egyéb informacios szolgàltatàs
7830 Egyébemberier6forràs-ellàtàs,-gazdàlkodàs

Az intézmény vallalkozÒi tevékenységet nem folytat.

Az intézmény felUgyeleti, fenntart6i neve: VAci Egyhàzmegye OrdinAriusa.

Az intézmény gazdàlkodAsi jogkore: OnAlléan gazdélkodé.

Az intézmény alaptevékenységét az OrdinÉrius Étmutatàsa szerint végzi a Véci Egyhàzmegye
àltal alapitott katolikus Altalenos iskolàk, 6vodAk, gimnàziumok, szakiskolék, specià-
lis szakiskolak, kollégiumok, pedag6giai szakszolgAlabk, normativ és kiegészité,
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egyhézi kiegészito normatlv All,ami hozz4àtuésébé|, a kÒzoktatéSi megéllapodés
keretében tÒrtén6 Ònkormànyzati tAmogatàsàbol és az egyhàz egyéb bevételeib6l.

12. Az intézményt a foigazgaté vezeti.
A féigazgat6i hivatal betÒltése a VAci EgyhÉzmegye Ordinàriusa kinevezése Étjàn
tÒrtenik.
A f6igazgatò felett a munkàlbt6i jogokat a Vaci Egyhazmegye Ordinàriusa gyako-
rolJa.

'13 Az intezmény a Vaci Egyhazmegyen belùl mr.ikÒd6 Ònall6 ,ogi személy.

14. Az intézmény a Vàci Egyhézmegyei Hat6sàg tulajdonàban lev6, 2600 Vàc, Migazzi tér 1. szàm
alatti irodéban mÉkodik.

Az Alapito Okirat 201 1. szeptember 1-jen lép hatalyba.

VAc,2011. augusztus 3'l .
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