
ffi#ed,{ffi
*#it{#s§str§

Urbán F

Y_- lsof b t+

& Ot t"tá.i Hivatal

=9 
KöznevelésiNvilvántartási Főosztá!v

l055 Budapest, Szalay utca l0-14,
Poslacím: l363 Budapest, Pf. l9.
Telefon: (+36-1) 374-2450 Tetefax: (+36_1) 374_2474
Honlap: www.oktatas.hu E_mail: info@oh.gov,hu

Ügyiratszám:
Ügyiníéző
Ü gy intéző telefonszáma :

Űgyintéző e-mail címe:

KIw2196-2/2017
Urbán Ferenc Ábel
(+36)-ll37 4-2450
urban.abel@oh.gov.hu

Tárgy: Nyilvantartás nródosítása (nyilvántarlási szán: Kl}l2I)

HATAROZAT

A Szigetszentmiklósi'Iankerületi Központ (székhelye:23 l0 Szigetszentmiklós, ÁTl-Sziget Ipari Park I/A. épület) mint köznevelési
intézrnénYfenntartó által 2017. január 12. napján kiadott szakmai alapdokumentum alapján a Kardos I§tván Általános Iskola és
KÖzgazdasági Szakgimuázium (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/a., OM azonosító: 100527, a továbbiakban:
Intézrrrény) köznevelési intézménynök a nemzeti köznevelésről szóló 20ll. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (2)
bekezdése alapján jelen határozatommal 2017. január 1. hatállyal a

nyilvántartásban szereplő adatait módosítom.

l. Nyilvántartási száma:

Az intézmény nyilvántartásba vételének
dátuma:

Az intéznrényt létesítő szakmai
alapdokumentum kelte:

Az intézmény m egnevezései :

4.1. Hivatalos neve:

KI2l2l

2013.08.27.

2017.01.12.

Kardos tstván Á|talános Iskola és Közgazdasági Szakgimnázium

5. A köznevelósi intézmény feladatellátási helyei:

2.

3.

6.

5.1. Széklrelye:

Alapító és a fenntartó neve és székhelye:

6. l. Alapító szerv neve:

6.2. AIapítói jogkör gyakorlója:

6.3. Alapitó székhelye:

b.4. Fenntartó nevc:

6.5, Fenntartó széile|ye:

Köznevelési és egyéb alapfeladata:

7.1. 2 j l0 Szigetszentmiklós, Tököli tit 30/a.

23I0 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/a,

Emlreri Erőforrások Minisztériuma

emberi erőforrások minisáere

l054 Budapest, Akadélnia utca 3.

Szigetszentmiklósi Tairkerületi Központ

2310 Szigetszentmiklós, ÁTl-Sziget lpari Park I/A. épület

1

7 .1.1 .1.

7.1.1.2.

7 .l,1.3.

7. l. l. általános iskolai nevelés_oktatás

nappali rendszerú iskolai oktatás

alsó tagozat. felsó tagozat

sajátos neve[ési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zalarralküzdók,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - |átási íbgyatékos)

7.1.2. szakközépiskolai nevelés-oktatás (korábbiképzéstípus,20l6. szeptember 1-jétől kifutójelleggel)

7.1.2.1. nappali rendszerű iskolai oktatás



7.1,2.2.

7 .1 .2.3.

7.1.2.4.

7 .l .2.5 -

évfolyamok: négy, öt

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavanalkiizdók,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - |átási fogyatékos)

nyelvi előkészítö

érettségire felkészítő négy évfolyam

7. 1.3. egyéb köznevelési foglalkozás

7. 1.4. szakgimnáziumi nevelés-oktatás

7.1.4.1.

7 .1.4.2.

7 "l .4.3.

7 .1.4.4.

7 .l .4.5.

nappali rendszerű iskolai oktatiis

évfolyamok: négy. öt

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavanalküzdók, érzékszervi fogyatékos - hallrási
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

nyelvi előkészitó

érettségire felkészítő négy évfolyam

A nyilvántartásban szereplő adatok köZhite|esek, A bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat lrivatalomban 8 napon belül be
kell jelenteni. Az ügyben eljárasi költség nem merült fel, ezéft annak vise|éséről mellőzöm a döntést, Határozatom e|len a
kézhezvételt kÖvető naptól számitott 15 napon belül az emberi eróforrások miniszteréhez clmzett, de hivatalomhoz benyújtott
illetékmentes fellebbezéssel lelret élni,

INDOKOLÁS

Jelerr nYilvántartás módosításról szóló hatlltozatommal - a fenntartó székhelyének korábbi hibás adatai miatt - módosítom az oktatási
Hivatal által 20|7 . február 6-an kiadott K|wzl96-1l20l7. ügyiratszám ú haíározatot. Jelen határozat omat az intézmény 2017 , január
l. napjával hatályos szakmai alapdokurnentumaés az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevó szervekről,
valamint a Klebelsberg Közponhól szóló 134120|6. (VI. l0.) Korm. rendelet 1-2. §-aiban foglaltak, valamint a tankerületi központok
által a tankerÜleti kÖzPontok fenntartásában lévő köznevelési intézmények szakmai alapdókumentumai kiadásáról szóló döntések
alap.ián hoztam meg.

A nYilvántartás módosításánakjogszabályi akadáIya nincs, ezért a lendelkezó részben íbglaltak szerint határoztam. Az Nkt. 2l. § (2)
bekezdése szerinti kÖzhiteles nyilvantartásban szerep|ő adatokról a közigazgaíísr hatósági eljárás és szolgáltatás általrános
szabálYairól szóló 2004. évi CXL, törvény (a továbbiakban: Ket.) 86. § (5' bekezdése alapj*án hitelesített másolat vagy kivonat
kérhető.

HatáskÖrÖmet és illetékességemet az oktatá§i Hivatalról szóló l2ll20l3. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § a) és b) pontja alapján
állapítottam meg. Határozatomat aZ Nkt. 2l. § (l), (2), (a) és (5) bekezdései, továbbá a Ket. 7l. § (l) és 72. § (l) bekizdése ataplan
lroáam meg.

A fellebbezési lehetóséget l}et. lS. § (l) bekezdésében és a 99. § (l) bekezdésében foglaltak szerint biztositottam.

Budapest, 2017. febrúr 2l.

Dr. Maruzsa Zoltán elntik nevében és megbízásából

Urbá,rr Ferenc Ábel
főosztályvezető

Kap.iák:

l . Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ (23 10 Szigetszentmiklós, ÁTl_Sziget lpari park I/A. épület)
2. Kardos István Álta,lános lskola és Közgazdasági Szakgimnázium (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/a,)
3. Iratlár
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