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A Csongrád Megvei Kormárrvhir a:a,. :ünt közner elési feladatokat ellátó hatoság
(továbbiakban: Hatóság) ner,ében a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi }ogi Személy (1111
Budapest, Budafoki it 34/b., továbbiakban: Fenntarto) képr-iselője által benyújtott kérelemnek
helyt adok és az áItala ferurtartott Szegedi Baptista Középiskola (OM azonosító: 200977,
továbbiakban: Intézménr-) nevű közner-elési intézménv nyilvántartási adatait 2020. júIius 1.
napjának hatálvával az alábbiak szerint

módosítom.

Az Intéznrérry nyilvántartási adatat (valtozasok- dőIt ésféIkövér szedéssel)

1. Alepító neve/ círne: Eletlrcsszir Tanulás kiernelkedőcn közhaszrrú
\íagánalapjtr,árrr (6723 Szesec1, Lonrnici u. 23. I. enr, 6.)

2, Fenntartó ner-e, címe: Baptisb Szeretetsz olgáJat Egl hazí J ogs 9zemLélv (1111
Budapest Budafoki ft U/ b;)

3. Az Intéznrény hivatalos neve:

3.1. Az Intéarrény röviűtett neve:

Szegeili Baptista Gimnázhtm és Teclnikttm

Baptista Középiskola
4. Az Intézménv típusa: többcélú közrrevelési intézmény (gjnnáziun,

technikum\
5. Köznevelési alapfeladatai: o ginrláziuminer-elés-oktatás;

o teclutiktuni szakttni oktatás;
o felrrt ttoktatás;
. a töL,bi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,

okta tlrató sajátos nevelési ígényí1 tanuiók iskolai
ner-eiése-oktatása

6. Az Intézmény feladatellátási helye Csongrád megyében:
6.1. székhelye: 6724 Szeged, Rigó u. 24 / D.
6.2. telephelye: 6724 Szeged, Bálint Sándor rr. 14. (nyilvántarlásból

törölve)
7. Fenntartó képviseletére jogosult: Szenczy Sándor
8. Az Intézmény képviseletére jogosult: Bucskó Józseí
9. Nyilvántartásba vétel, létesítés 2007. jnlius 30.
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napia:
10. Nyilvántartásba vétel száma: 67/2007.
11. Alapító okiratának dátuma: 2007. 05. 3 l.
12. Az Intézmény adószáma: 1 8478]82- 1 -06
1,3. Az alapító okirat utolsó módosítása: 2020. lttájus 5.
14. fenntartói határozat szárna: 302020, (05.05.)
15. Intézmény jogállása: önálló jogi személy

k

Az eljárás során nem nrerültek fel olyan költségek, illetve koltsogtorítések, melyek az igyfelet
va5- egl-éb résztr-er-őket érintettek volna.

Dörrtésenr a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további
jogorr-oslahrak lrelr-e nitrcs.
Az érclekelt a clör'tés ellen jogsérelemre hivatkozással közígazgatási pert indíthat. Az erre
iránr-r,rlÓ keresetet a clörrtés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegecli Törvénvszéknek
címezt-e, cle HatóságomJroz nr.újüatja be.
Jogi kéPviselő nélkül eljáró felperes a keresetievelet jogszabáIyban meghatározott
nyomtatván},ol1 is elóterjeszüeti.

A keresetlevélben meg kell jelöIrri u Oör,aérr"l t kozott jogsérelme t, az anrtak alapjául szolgáIó
tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság .löntésére irányuló haátozottkérelmet.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül biráIja e1, ha .lzonban a íéI tárgyalás tartás átkéri, igy errőI a
keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közisazgatási per eliárási illetelke 30.000,- Ft. azotrb.rtl a keresetre illetéket lerórri nem kell,
mert a kÖzlgazgatasi brroságr eljárásban a ielet tárgl i illetek-teijegl zési;og illeti nreg.
A keresetlevél benvújásának a döntés r egrehajtására nincs halasztó hatátva, azonban a
biróságtóI az eljárás során bármikor azonrrali jogvéclelem kérhetó.

INDOKOLÁS

A Fenntartó képviselője 2020. május 13. napján érkezett kérelmében a nyilvántartásba vett
adatok módosítását kérte, mivel a 2020. nTájus 5. rrapjár-r a 30/2020. szárrrrúhatározatával az
Intézmény átalakításáról dontott. A ferrntartcii döntés értelrrrében 2O2O. júIius 1-tő1 azIntézrnény
a szakképzési feladatait a szakképzésrtil szóIó 2019. ér-i LXXX. tv, 727. § szakaszának
rendelkezése szerint technikumkérrt látja el, azonban az irrtézmény jogállása továbbra is
köznevelési intézmény marad.
A fenti váItozás miatt a nyilvántartás aclatait érfurtően nróclosítani kellett az intézmény hivatalos
nevét az intézmény típusának megrrevezését és a.z alapítci okirat clátumát.

A nemzeti köznevelésrőI szóló 2011. évi CXC tv. (tor-ábbiakban: Nkt.) 21. § (4) bekezdése
értelmében a kÖznevelési intézménv fenntartójának a nl-ilr,ántartási aclatokat érintő változást
nYolc naPon beltil be kell jelenteni a köznevelési intezmen1, székheh,g szerint illetékes
köznevelési feladatokat ellátó hatóságná1.

Mivel az Nkt. 21. § (5) bekezdése alapján a hatósági nvilvántartásnak tartalmaznia kell az
intézmény hivatalos nevé| típusá! az alapító okirat dátumát és a fenntartói dönté s számát,
ezért a Fenntartó kérelmének helyt adtam és a váito zást a határozat rendelkező részében



foglaltak szerint, a kiivetkező tarrér- l,iatálr ál.r1, a rrr ilr,árrtartáson átvezettem. A nvilvántartási
aclatok más tekintetben nem változtak,
DÖntésemet az általárros kÖzigazgatási retldtaltásró1 szciló 2076, évtCL. törvénv (továbbiakban:
Át..; 41. § (1) bekezclése, a 80. § [) U"t er.lese, es a S1. Js (1) bekezclése, valaminta Nkt,21. § (3)
és (5) bekezdései alapjárr hoztam meg.

Az Ákr. 82. § (1) bekezclése értelmében a cltirLtés a közlessel lesz r.égleges.

A kÖzígazsatási perindítás lehetőségét _ikr, 114. .s (1) bekezclése biztosiLla, A keresetlevél
elŐterjesztésének határidejéről és mócljárcil a közigazgatási perrencltartásról szóló 2017, évi I.
törvénv (Kp.) 37-a0. §-ai alapján adtanr tájekoztatást.

Az ellárás során ügyfelet terheló költség rrenr n,Lerült fe1, í5- arról rencleikeznem nem kellett.
Hatóságom lratáskörét az Nkt. 21. § (2)-(5) bekezdéset és a rremzeti köznevelé srőI szőIó törvény
végrehajtásáról szóló 229/2072. (VIII. 28,) Korm. retlt,lelet 38/A. § (1) bekezdés b) pontján
alaPozzák meg, illetékessége a főr,árosi es nregr-ei koImán\-hir,atalokró1, valamin t a 1árási
(főr,árosi kerületi) hir-atalokról szóló 86,i2919, (IV. ]3.) Korrrr. renclelet 2, § (5)-(6) bekezclései
írják ető.

Szeged,202a. május79.
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Ez_a döntéq

hk..er, L.na. 3,1 ;, napjan
véglegessé vátl

Határozatot kapják:
1. Baptista Szeretetszolgálat Egvlrázi Jogi Személv (1065 Budapest, Bajcsr-Zsilinszkr. Errclre irt 57.)2- Szegecli Baptista Gimrrázirrm és Technikum (6721Szeged, natint Saircl"or u, 1_1.)
3. MagYar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatoságltajekoztatásul, elektroniktrs úton)4. Oktatási Hivata1, Közoktatás Irrformációs RendszereIKIR)
5. Irattár

dr. Bereczkv Katal
osztálrr-ezető


