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CsoNcnÁp-CsnxÁp MrcynI KonvrÁwrIvATAL

Ügyiratszám:CS/B01,/0U60-2/2022, Tárgy: köznevelési intézmény nyilvántartási
Ugyintéző: Nagy László adatainak módosítása
Tel.: (+36-62) 680-463 Melléklet -

HATÁnozAT
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, mint köznevelési feladatokat ellátó hatóság
(tor,ábbiakban: Hatóság) a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi }ogi Személy (1111, Budapes|
Budafoki út 34/b., továbbiakban: Fenntartó) képviselóje által benyújtott kérelemnek helyt ad és
az áIá|a ferrntartott Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum (OM azonosító: 200917,
továbbiakban: Intézmény) nevú köznevelési intézmény nyilvántartási adatait az alábbiak
szerint

. módositja.

Az adatai: (módosítas dőlt és félkövér
1. Alapító neve/ címe: Elethosszig Tanulás Kiemelkedóen Közhasznú

\ ía gánalapíh,ánr, 6723 Szeged, Lomnici u. 23. I. em. 6.)

2. Fenntartó neve, címe: Bap tista Szeretetszolgálat Egyhází Jo gi Személy (1 1 1 1

Budapest, Budafoki í;.t 34 /b.\
3. AzIntézmény hivatalos neve:

3.1,. Az Intézmény rövidített neve:

Szegedi Baptista Gimnazium és Technikum

Baptista Középiskola
4. Az Intézmény típusa: többcélú köznevelési intézmény (gimná zium,

technikum)
5. Köznevelési alapfeladatai: o gimnáziuminevelés-oktaás;

o technikumi szakmai oktatás;
. felr:rőttoktatas;
o a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,

oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
nevelése-oktatása

6. Az Intézmény fÖladatellátási helye Csongrád megyében:
6.1. székhelye: 6724 Szesed, Rigó u. 24 / D.
6.2. telephelye: (nyilvántartásbó1

torolve)
7. Fenntartó képviseletére iogosult: dr.Sziláwi Béla
8. Az Intézmény képviseletére iogosult: Bucskó Iőzsef
9. Nyilvántartásba vétel, létesítés
napia:

2007. július 30.

10. Nyilvántartásba vétel száma: 61,/2007.
11. Alapító okiratának dátuma: 2007. 05.31.

Postacím: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatós ágs Főosztály
Hatósági, Perképviseleti és Felügyeleti Osztály

6722Szeged Rákóczi tér 1.
Telefon: (0ffi2) 680 630 Fax (06{2) 680 632

E-mait hfo@csongrad.gov.hu
www.csmkh.hu



12. Az Intézmény adószáma: 18478482-1,-06
13. Az alapító okirat utolsó módosítása: 2022. ápnlis 26.

14. fenntartói határozaí szárnaz 62022. (04.26.)

15. Intézmény iogállása: önálló iosi személv

Az eljárás során nem merültek felolyan költségek, illetve költségtérítések, melvek az ügl,felet
vagy egyéb résztvevőket érintettek volna.

Gazdálkod ó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselór-el eljáró fél a
keresetlevelet joghaályosan, kizáróIag szabáIyszerúen előterjesztett elektronikus formában1/ az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáIáások általános szabálvairól szóIó törvényben
meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer ú§án, https:/ /e-kormanvablak.gov,hu/client)
terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott
nyomtatványon is (http:/ /birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-
alapu-nyomtatványok) elóterjesztheti. A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott
jogsérelmet, az aílítak alapjául szolgáIó tények és bizonyítékok előadásával, és a biróság
döntésére irányuló haát ozolt kérelmet.

A bíróság a pert árgyaláson kívül bítálja el, ha azonban a íél árgyalás tarását kéti, ú,gy erról a

keresetben kell nyilatkoznia. Erurek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Aközigazgaási per eljárási illetéke 30.000,- Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell,
mert a közigazgaásibirősági eljárásban a felet árgyi illeték-feljegyzésijog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatáIya, azonban a

bíróságtől az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhetó.

INDOKOLÁS

A Fenntartó képvise|ője2022.május 5. napján érkezett kérelmében a nyilvántartásba vett adatok
módosítását kérte, mivel 2022. szeptember ].-tő1 módosításra került az Intézmémy a7apltÓ

okirata. A módosítás értelmében az lntézmény technikumi oktatasbart tészt vevő, érettségi
vtzsgáraíekészltő12-13. évfolyamainak munkarendi besorolása javíásra került

A Fenntartó kérelméhez csatolta az egyházi iogr személyek nyilvántarását vezető
Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattarási Főoszá7yának a Baptista
Szeretebzolgálat FgyháziJog1SzeméIy belső egyházijogi személyérő|00013/2012-0001 kiállított
EKKFO/30/2(2022) ikt számú kivonatá! az illetékmentességrőI szó|ő nyilatkozatot és az
Irrtézmény módosított alapítő okiratát, valamint a fenntartói döntés haátozaát.

A nemzeti köznevelésrőI szólő 2011. évi CXC tv. (továbbiakban: Nkt) 2l. S (4) bekezdése
értelmében a köznevelési intézmény fenntartójának a nyilvántarási adatokat érintő változást
nyolc napon belül be kell jelenteni a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes
köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál.

Az Nkt. 21. § (5) bekezdése előít,la, hogy a hatósági nyilvántartásnak tartalnaznia kell az alapltÓ

okirat dátumát és a fenntartói döntés számát, ezért a kormányhivatal a fenntartó kérelmének
helyt adott és a változást a határozat rendelkező részében foglaltak szerint a nyilvántaráson
átvezette. A nyilviántartási adatok más tekintetben nem változtak.



A döntést a Hatóság az áláIános kőzigazgatási rendtartásról szőIó 2076. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdés a) pontja, a 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése,
valamint az Nkt. 21.3 (2)-(6) bekezdései alapján hozta meg.

Az eljfuás során ügyfelet terhelő költség nem merültíeI, igy arról rendelkezni nem kellett.

Az Akt.82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.
A közigazgaási perindítás lehetóségét Ákr, 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél
előterjesztésének határidejéról és módjfuóI a kőzigazgaási perrendtartásról szőIó 2017. évi I.
törvény (Kp.) 37-a0. §-ai alapján adtam ájékozáást.

A Hatóság haáskOrét az Nkt. 21. § (2)-(5) bekezdései és a nemzeti köznevelésrőI szőIő törvény
r,égrehajtasárólszóIő229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdése alapozzákmeg,
illetékességét a íővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86 /2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése írla eIő.

Szeged, 2022. nrájus 10.

és megbizásából

osztáIyvezető

7. Baptista Szeretetszolgálat Ep,házi _[ogr Személv (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszkv Endre út57.)
2. Szegedi Baphsta Gimnázium és Technikum (6721Szeged, Bálint Sándor u, 14,)
3. Magyar Allamkincs tár (ájékoztatásul, elektronikus úton)
4. Oktatási Hivatal, Közoktaás Információs Rendszere (KIR)
5. Irattár

Eza dönÉs
.P.5.,rS 1.8.,.na6:.,
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