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oxrerÁst FÓoszrÁry

Ügyiratszám : J N Bi08/0O O4o-5l2o 1 3.

ÜgyintézŐ: Ságiné Sipos Erzsébet
Telefon : 06-56i505-933

Tárgy: Nyilvántartásba vételi határozat
módosítása
Hiv. szám: 951312013.03.25.

Melléklet:-

HATÁRozAT

Az Egri Főegyházmegye (3300 Eger Széchenyi u' 1. képviseletében Dr. Ternyák Csaba érsek), mint
fenntartó által benyÚjtott kérelem alapján a Petrovay György Katolikus Általános lskola, Alapfokú
Művészetoktatási lntézmény, Óvoda (székhelye: 5065 Nagykörrj, RákÓczi ,jt 22-24., oM azonosító:
201781) 2013. március 25. napján módosított Alapító okiratát JNB/o8/ooo4o-5l2o13. számon
nyilvántartásba veszem , azintézmény Alapító okiratában történt módosításokat átvezetem.

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

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

székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u.1.

Az intézmény fenntartója: Egri Főegyházmegye
székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u.1.

Az intézmény hivatalos neve] Petrovay György Katolikus ÁItalános Iskola, Alapfokti MűvészetÍ
lskola, Ovoda
Rövid neve: Petrovay Katolikus Általános lskola, Óvoda
Rövidített neve: Petrovay Kat. Ált. tsx.

Az intézmény oM azonosítója : 201781

Az intézmény típusa: Katolikus elkÖtelezettségű többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény:
óvoda, általános iskola, alapfokÚ művészeti iskola

Az intézmény feladatellátási helyei:
Székhelye: 5065 Nagykorű, Rákóczi Út 22-24. Petrovay Gyi5rgy Katolikus Áttalános lskola,
AlapfokÚ Művészeti lskola, Óvoda
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Telephelyei:
- 5065 Nagykörű, Május 1. lit7' Petrovay György Katotikus Áltatános lskola, Alapfokú

M(ivészeti Iskola, ovoda - Cseresznyevirág Katotikus Tagóvodája

- 5062 Kőtelek, Zrínyi ,jt 3' Petrovay György Katolikus Áttalános lskola, Alapfokú
Míivészeti lskola, Óvoda - Szent Getlért Katotikus Áltatános tskola Tagintézménye

- 5062 Kotelek, Zrínyi út 10-12' Petrovay György Katolikus ÁItalános Iskola, Atapfokú
M(ivészetÍ lskola, Óvoda - Szent Kinga Katolikus Tagóvodája

Az intézmény alapfe!adatai:

óvodai nevelés
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése
általános iskolai nevelés-oktatás
nemzeti ség hez tartozók áItal ános i skol ai nevelése-oktatása
a I apf o k ú m íivészeto ktatás
felnőttoktatás
a többi gyermekkel, tanulóval egyiitt nevelhető, oktatható sa7áfos nevelési igényti
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

Feladatel látási helyenként felvehető maximál is gyermek_, tan u lólétszám :

Általános iskolába felveheto maximális tanulólétszám: 370 fő

Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 175 fó.

Alapfokú m űvészetoktatásba felveheto maximális gyermeklétszám: 220 fő

Képzőmtjvészet tanszakra. 120 fő

Néptánc tanszakra: 100 fő

Általános iskolába felveheto maximális tanulÓlétszám: 370 fő

5065 NagykÖrű, RákÓczi Út22-24.:210 fő

5062 Kőtelek, Zrínyi út 3.: 160 fő

Óvodába felvehetó maximális gyermeklétszám'' 175 tő

5065 Nagykörtj, Május 1. út 7.: 85 fó

5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12.: 90 fó

Alapfokú művészetoktatás:
Felvehető maximális tanulólétszám'' 220 fő

képző- és iparmtjvészeti ág: képzőművészet tanszak

táncművészeti ág: néptánc tanszak

5065 Nagykörű, Rákóczi (lt22-24.: í 60 fő

Képzoművészet tanszak: 60 fő

Néptánc tanszak: 100 fő

5062 Kotelek, ZrÍnyi Út 3.: 60 fó

Képzoművészet tanszak: 60 fő



Az intézmény évfolyamainak száma:
nyolc évfolyamos általános iskola

három csoportos óvoda

Az intézmény feladat elIátását szolgáló Vagyon' a vagyon feletti rendelkezés és használatijog:
Az lntézmény a működéséhez szükséges ingók tÚlnyomÓ részét az Egri Fiegyházmegye és NagykÖrri

és Kótelek Községi Önkormányzatok között létrejött átadás-átvételi megállapodás alapján ingyenesen
használhatja. A további ingÓkat az lntézmény az Egri Foegyházmegye Vagy az lntézmény tulajdonjoga
vagy más jogcímen használja.

Az lntézmény az Egri Fóegyházmegye és NagykÖrű, valamint Kitelek KÖzségi Önkormányzatok között
létrejött átadás-átvételi megá|lapodás alapján ingyenesen használhatja azalábbi ingatlanokat:
o 5065 Nagykörű, RákÓczi ut22-24'
. 5062 Kőtelek, Zrínyi Út3.

o 5065 NagykörÚ, Május 1. Útv.
. 5062 Kőtelek, Zrínyi Út 10-12.

798 hrsz 8028 m2

76511hrsz 3163m2

76512hrsz 1440 m2

765/3 hrsz 3452 m2

78312 hrsz 2698 m2 óvoda
793 hrsz 4009 m2 óvoda

iskola

iskola: alsó
iskola: konyha

iskola: felso

Az lntézmény a használatában lévő ingÓkat és ingatlanokat nem jogosult elidegeníteni, illetóleg
biztosítékként fel haszná| n i.

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan gazdálkodó, költségvetése
felett teljes jogkörrel rendelkező egyházi intézmény' Működéséhez szÜkséges feltételeket a fenntartÓ

biztosÍtja. MűkÖdésének anyagi alapját állami támogatás, egyházi kiegészítő támogatás és a fenntartÓ

tám ogatása képezi. Gazdál kodási form akódj a: 552'

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

Jelen határozatom ellen a kézhezvételt követő 15 napon belÜl az oktatási Hivatalnak (1055 Budapest,
Szalay u. 10-14.) címzett, de hatóságomhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Az illetékfizetési
kÖtelezettségről, illetve az illeték mértékérŐl az 1990' éviXClll. tÖrvény rendelkezik.

lNDoKoLÁs

Az Egri Fóegyházmegye (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 a Petrovay György Katolikus Általános lskola,

AlapfokÚ Mrjvészetoktatási lntézmény, Óvoda (oM azonosító: 201781, székhelye: 5065 Nagykörű,

Rákóczi út 22-24., továbbiakban: lntézmény) 2013. március 25. napján aláírt módosított alapító okiratát

nyilvántartásba vegye.

A Xl-B-í0/00228-1512012. számú nyilvántartásba vételi határozat mÓdosítására az intézmény alapító
okiratának a nemzeti köznevelésrol szÓlÓ 2011. évi CXC. tÖrvény (a továbbiakban: Nkt.) 97' s (4)



bekezdésében meghatározott felülvizsgálata, a törvényben foglaltaknak való megfelelése miatt kerÜlt

sor.

Az eljárás során megvizsgáltam a hozzám benyújtott dokumentumokat és megállapítottam, hogy a
Petrovay György Katotikus Áttatános Iskola, Alapfokú Művészeti lskola, Óvoda alapító okirata
megfelel az Nkt. 21. s (3) bekezdésében foglaltaknak, ezért a rendelkezo részben foglaltak szerint
döntöttem.

Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy a nyilvántaÉásba vétel a tevékenység megkezdésére nem
jogosít, a működés megkezdéséhez szükséges az Nkt. 23. $ (1) bekezdése szerinti engedély.

Felhívom a fenntartÓ figyelmét, hogy az Nkt. 21 s (4) bekezdése alapján a bejegyzett adatokban

bekövetkezett változásokat nyolc napon belÜl be kelljelentenie.

Hatóságom illetékessége és hatáskÖre a fóvárosi és megyei kormányhivatalokrÓl szÓlÓ288120í0. (Xll.

21.)Korm.rendeletí s(1)bekezdése,valamintazNkt.21.s(2)és(4)bekezdéseinalapul.Döntésemet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban Ket.) 71-73lA. $-ai' valamint az Nkt.21. s (2)és (4) bekezdéseinek rendelkezéseialapján
hoztam.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 9s. s (1), 99 s (), 1o2. s (1), 106. $ (3) bekezdései, valamint az
oktatási Hivatalról szőlő 30712006. (Xll. 23.) Korm. rend. 40. $-a alapján adtam meg.

Szolnok,2013. április ,, 
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Ertesül:

1. Egri Foegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi u.1.
2. Petrovay György Katolikus Általános lskola, Alapfokú Művészeti lskola, Óvoda 5065 Nagykörű,

Rákóczi Út22-24.

A határozat jogerőre emelkedését követően:

1' Egri Fóegyházmegye 3300 Eger, Széchenyiu.'1.
2. Petrovay György Katolikus Általános lskola, Alapfokú MŰvészeti lskola, Óvoda 5065 Nagykörű,

Rákóczi ,jt22-24.

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

4. oktatási Hivatal Közoktatási lnformáciÓs lroda 900'l Győr, Pf. 681. (elektronikusan a DAR|
programban)

5. lrattár


