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HATAROZAT

Az Egri Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u.'1. képviseletében Dr' Ternyák Csaba érsek), mint

fenntartÓ által benyújtott kérelem alapján a Petrovay György Katolikus Átalános lskola, Alapfokú

MŰvészeti lskola, Óvoda (székhelye: 5065 Nagykorű, RákÓczi |jt 22-24., oM azonosító 201781) a

Xl-B-10100228-1512012. számon kiadott egységes szerkezetbe foglalt működési engedélyét az alábbiak
szerint módosítom, és mtjködését folytatólagosan engedélyezem.

Az intézménv fontosabb adatai: (a változások dőIt és félkövér szedésse/ jelölve)

Az intézmény alapítója: Az Egyházi Törvénykönyv (ClC. 802-806) alapján az Egri Főegyházmegye

ordináriusa

székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u.1.

Az intézmény fenntaÉója: Egri Foegyházmegye

székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u.1'

Az intézmény hivatalos neve: Petrovay György Katolikus Áttalános lskola, Atapfokti Művészeti
lskola, Óvoda
Rövid neve: Petrovay Katolikus Általános lskola, Óvoda

Rövidített neve: Petrovay Kat. Átt. tst<.

Az intézmény oM azonosítója: 2017 B1

Az intézmény típusa: Katolikus elkötelezettségű többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény:

óvoda, általános iskola, alapfokÚ mtjvészeti iskola

Az i ntézmény adószám a : 1 8294932-2-1 6

Az intézmény feladatellátási helyei:

Székhelye: 5065 Nagykörű, RákÓczi Út 22-24. Petrovay György Katolikus Áltatános lskola,
Alapfokti Míjvészeti Iskola, Óvoda
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Telephelyei:
_ 5065 Nagykörtj, Május 1' Út 7. Petrovay György Katolikus ÁItatános Iskola, Atapfokú

Míivészeti Iskola, Óvoda - Cseresznyevirág Katotikus Tagóvodája

- 5062 Kőtelek, Zrínyi út 3. Petrovay György Katolikus ÁItatános lskola, Alapfokú
M(ivészeti lskola, ovoda - Szent Gettért Katotikus Áttalános Iskola Tagintézménye

- 5062 Kótelek, Zrínyi út 10-12. Petrovay György Katolikus ÁItatános Iskola, Alapfokú
Míivészeti Iskola, ovoda - Szent Kinga Katotikus Tagóvodája

Az intézmény alapfeladatai feladatellátási helyenként:
Székhelye: Petrovay György Katolikus Áttatános Iskola, Alapfokú Míjvészeti lskola,
Óvoda (5065 Nagykörű, RákÓczi Út22-24.):
C áItalánosiskolainevelés-oktatás
o nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása
. alapfokÚművészetoktatás
o felnőttoktatás
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sa7EÍos neve!ési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

Telephelyei:
- Petrovay György Katolikus Áttatános Iskola, Alapfokú Míjvészeti lskola, Óvoda _

Cseresznyevirág Katolikus Tagóvodája (5065 Nagykörű, Május 1. Út7.)'
o óvodai nevelés
C nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése
o a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktathato sajátos nevelési igényíi

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

- Petrovay György Katolikus Áltatános lskola, AlapfokÚ Míivészeti Iskola, ovoda - Szent
Geltért Katotikus Áttatános tskola Tagintézménye (5062 Kőtelek, Zrínyi út 3');

o általánosiskolainevelés-oktatás
o nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása
. alapfokú míivészetoktatás
o felnőttoktatás
. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sa7áÍos nevelési igényíi

gyermekek, tanulók ővodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

- Petrovay György Katotikus Áltatános Iskola, Atapfokti Művészeti Iskola, Óvoda - Szent
Kinga Katolikus Tagóvodája (5062 Kotelek, Zrínyi Út 10-12.):

. óvodai nevelés

. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

. a többi gyermekkel, tanulóval egyÍ'itt nevelhető, oktathatő sa7áÍos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

Gyermekétkeztetés ellátásának módja: önálto főzőkonyhával nem rendelkezik, a
gyermekétkeztetés küIső szolgáltató igénybevételével ti5rténik.

Az oktatás munkarendje: nappali

Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek_, tanulólétszám:
Általános iskolába felvehetó maximális tanulólétszám: 370 fó



Óvodába felveheto maximális 9yermeklétszám: 175 fő

Alapfokú m űvészetoktatásba felvehető maximál is gyermeklétszám 22o fő

KépzÓművészet tanszakra'. 120 fó

Néptánc tanszakra: 100 fi

Általános iskolába felveheto maximális tanulÓlétszám: 370 fó

5065 NagykÖrű, RákÓczi út22-24.:210 Íő

5062 Kőtelek, Zrínyi út 3.: 160 fó

Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám'. 17 5 fő

5065 Nagykörű, Május'1' út 7.: 85 fó

5062 Kőtelek, Zrínyi ljt 10-12': 90 fó

Alapfokú művészetoktatás :

Felveheto maximális tanulólétszám'. 220 Íő

képző- és iparművészeti ág: képzoművészet tanszak

táncmÚvészeti ág: néptánc tanszak

5065 Nagykörű, RákÓczi út22-24..160 fo

Képzoművészet tanszak: 60 fő

Néptánc tanszak: 100 fo

5062 Kotelek, ZrÍnyi út 3.: 60 fó

Képzóművészet tanszak: 60 fő

A I apfo k ú m íjvészeto ktatá s m íjv észeti á g a i, ta n sza ko k m eg n ev ezés e :

. A székhelyen engedélyezett mÍjvészeti ágak és tanszakok:

Képző- és iparmíivészeti ág: képzőmíjvészet tanszak
Tá nc m űvészeti ág : n éptá n c ta n szak.

. Telephelyeken engedéIyezett míivészeti ágak és tanszakok:

Képző- és iparművészeti ág: képzőművészet tanszak.

Sa/áÍos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a küIönleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,

aki a szakértői bizottság szakértői véteménye alapján mozgásszervi, érzékszerui, értelmi vagy

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejl(5dési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A sajátos neve1ési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szótó 32/2012' (X.s.) EMM| rendelet alapján az

i ntézm é ny v á l l aI h atj a :

Óvod ai i ntézményegységek esetén :

o d lflozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek

. a látássérült gyermek (kivétel vak gyermek)

. a hallássértjlt gyermek (kivétel siket gyermek)



. az enyhén értelmi fogyatékos gyermek

. beszédfogyatékosgyermek

. a fejlődés egyéb pszichés zavarával (stilyos tanulási-, figyelem- vagy
magatartásszabályozás zavarral) kijzdő gyermek ellátását.

.'
Altalános iskolai intézményegységek esetén:

o d,Ttozgásszerui fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek
. a látássérült gyermek (kivétel vak gyermek)
. a hallássérült gyermek (kivétel siket gyermek)
. az enyhén értelmi fogyatékos gyermek
. beszédfogyatékos gyermek
. a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási-, figyelem- vagy

magatartásszabáIyozási zavarral) küzdő gyermek eIlátását.

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról szóló 17/2013.(lll.1') EMMI rendelet alapján a nemzetiségi oktatást magyar nyelvű
ro m a/c i g á ny n e m zeti ség i n eve I é s - o ktatá s ke reté be n fo lytatj ák.

Az intézmény gazdálkodásának módja: ÖnállÓan gazdálkodó, költségvetése felett teljes jogkörrel

rendelkező egyházi intézmény. MŰködéséhez szÜkséges feltételeket a fenntartÓ biztosítja' MŰkÖdésének

anyagi alapját állami támogatás, egyházi kiegészíto támogatás és a fenntartÓ támogatása képezi.

Gazdálkodási form akód ja 552.

Az eljárás során nem merültek fel olyan költségek, illetve költségtérítések, melyek az Ügyfelet vagy
egyéb résztvevőket érintettek volna'

Jelen határozatom ellen a kézhezvételt kÖveto'í5 napon belül az oktatási Hivatalnak (1055 Budapest,

Szalay u' 10-14.) címzett, de hatóságomhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Az illetékfízetési

kÖtelezettségrol, illetve az illeték mértékéról az 1990. évi XClll. tÖrvény rendelkezik.

INDOKOLAS

Az Egri Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u. 1. képviseletében Dr. Ternyák Csaba érsek,

továbbiakban: Kérelmező), mint fenntartó azzal a kérelemmel fordult a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Kormányhivatalhoz (továbbiakban: Kormányhivatal), hogy Petrovay György Katolikus Általános lskola,

Alapfokú Művészeti lskola, Óvoda (székhelye: 5065 Nagykorű, RákÓczi út 22-24', oM azonosÍtó:

201781, továbbiakban: lntézmény) egységes szerkezetbe foglalt műkÖdési engedélyét kiadja.

A műkÖdési engedély mÓdosÍtására a nemzeti köznevelésrŐl szÓlÓ 2011. évi CXC. tÖrvényben (a

továbbiakban: Nkt') foglaltaknak való megfelelés miatt kertjlt sor.

Az Nkt' 23's (1) bekezdése alapján, ha a köznevelési intézményt nem az állami intézményfenntartó

központ' telepulési önkormányzat alapítja, működésének megkezdéséhez engedély szÜkséges.

Az intézmény módosított alapító okiratát a Kormányhivatal JNB/08l00040-12l2013'számú határozatával
2013. április 18. napján nyilvántartásba vette.

A nevelési-oktatási intézmények mŰködésérol és a kÖznevelési intézmények névhasználatárÓl szÓlÓ

2012012. (Vlll' 31') EMMl rendelet (továbbiakban: R.) 158.s (2) bekezdése szerint a kormányhivatal

határ o zatába n fe l tÜ nteti

a) azalapító, a fenntartó nevét, székhelyét,



b) a neveléSi-oktatási intézmény nevét, típusát, oM azonosítóját, adószámát, székhelyét,

valamennyi telephelyét, tagintézményét'

c) feladatellátási helyenként az ellátott köznevelési alapfeladatokat jogszabály szerinti

megnevezéssel, valamint a gyermekétkeáetés ellátásának mÓdját,

d,) iskola esetén azélrto$amok számát, az oktatás munkarendjét,

e) feladatellátási helyenként azt a legmagasabb gyermek- és tanulólétszámot, amelyet a nevelési-

oktatási intézmény fogadni képes'

fl sajátos nevelési igényŰ gyermekek, tanulÓk ellátása esetén a sajátos nevelési igényt megalapozÓ

fogyatékosságnak a Sajátos nevelési igényű gyermekek Óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos

nevelési igényri tanulÓk iskolai oktatásának irányelve szerinti meghatározását,

g) szakképzés esetén feladatellátási helyenként és munkarendenként a szakképesítés

megnevezését' azonosító számáI, szakközépiskola esetén az országos Képzési Jegyzékben

meghatározottak szerinti ágazat megnevezését, továbbá annak a tényét, hogy a gyakorlati képzés

megszervezéséhez az iskolai tanműhely rendelkezésre áll-e,

h,) alapfokú mtivészetoktatás esetén fe|adatellátási helyenként a muvészeti ágakat, azon belÜl a

tanszakok megnevezését, valaminI ad. a legmagasabb gyermek- és tanulólétszámot, amelyet az

alapfokÚ művészeti iskola fogadni képes,

i) az intézmény gazdál kodásának módját'

7) nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai neve|és-oktatás esetén a nemzetiség óvodai

nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelvében meghatározott Óvodai

nevelési formát' iskolai oktatási formát.

A R. 123.s (1) bekezdése alapján változott a köznevelési intézmény elnevezése. Azintézmény neve

Petrovay György Katolikus Általános lskola, Alapfokú Művészetoktatási lntézmény, Óvoda elnevezésről

Petrovay GyÖrgy Katolikus Általános Iskola' Alapfokú Művészeti lskola, Óvoda elnevezésre változott'

Az eljárás során megvizsgáltam a hozzám benyujtott dokumentumokat és megállapÍtottam, hogy a

Petrovay GyÖrgy Katolikus Általános lskola, AlapfokÚ Művészeti lskola, Óvoda egységes szerkezetbe

foglalt műkÖdési engedélye kiadásának akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint

döntöttem.

Hatóságom illetékessége és hatáskÖre a fóvárosi és megyei kormányhivatalokrÓl szilÓ28812010. (Xll.

21.) Korm. rendelet 1 s (1) bekezdésén, valamint az Nkt. 23. s (2) és (6) bekezdésein alapul.

Döntésemet aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairÓl szóló 2004. évi CXL.

törvény(továbbiakban Ket') 71-73lA. $-ai, az Nkt.23. $ (2) es (6) bekezdéseinek rendelkezései' valamint

a R.157.$ (1) bekezdése, a ''l58.s (2)és (5) bekezdései alapján hoztam.

A fellebbezési lehetoséget a Ket' 98. s (1)' 99 s (), 102. s (1)' 106. s (3) bekezdései, valamint az

oktatási Hivatalról szólo 12112013.(lV.26') Korm. rend. 4. S-a alapján adtam meg'

Szolnok, 20í3. június ,,/q;,

n batérqeqt/vé g zés jogerős.

Dr' Kállai Mária kormánymegbízott

nevében és megbízásából kiadm ányozó

.' l 'i.,., 
;

Szabó Róza
főosztályvezető



\*
Értesül:

1. Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi u' 1.

2. Petrovay György Katolikus Általános lskola, Alapfokú Művészeti lskola, Óvoda 5065 NagykÖrű,

Rákóczi ljt22-24.

A határozat jogerőre emelkedését követően:

1. Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi u. '1.

2. Petrovay György Katolikus Általános lskola, Alapfokú Művészeti lskola, Óvoda 5065 Nagykörű,

Rákóczi út22-24.

3' Magyar Államkincstár Heves Megyei lgazgatósága 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

4. oktatási Hivatal Közoktatási lnformációs lroda g001 Gyor Pf.: 681. (elektronikusan a DAR|

programban)

5. lrattár


