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HATAROZAT

Az ESZI lnt6zm6nyfenntart6 6s Mfiktidtet6 Alapitviny 7030 Paks, D6zsa Gytirgy [t 95., mint
fenntart6 (a tovabbiakban: Ugyfel) kerelmere az Energetikai Szakgimnizium 6s Koll6gium (7030
Paks, D6zsa Gydrgy Ut 95.) koznevelesi intezmeny nyilvAntartasba vett adatait sommas eljaras
kereteben - a m6dositasokat felkdver betuvel jelezve - az alabbiak szerint m6dositom:

Az int6zm6ny letesit6 alapit6 okiratanak kelte: 2001 . Julius 2
m6dosit6 alapit6 okiratainak kelte: 2002. j0lius 8., 2003. junius 13., 2003. augusztus 29 , 2006.
januar 16., 2006. majus 15.,2007. aprilis '17., 2008. januar 25., 2008. augusztus 25 ,2010. aprilis 29.,
2012. novembet28.,2013 oktober 25., 2015. jUnius 24., 20'16. mejus 4., 2017. november 8.

Az intezmeny neve: Energetikai Szakgimnezium es Kollegium

Az ellatott k0znevel6si alapfeladatok jogszabaly szennti elnevezese:

- szakgimneziumi nevel6s-oktatas

- koll6giumi elletas

- felnottoktatas

- a tobbi tanul6val egyutt nevelhet6, oktathat6 sajetos nevelesi igenyri tanul6k iskolai nevelese-
oktatSsa

Az intezmeny sz€khelye: 7030 Paks, D6zsa Gyorgy Ut 95

Az intezmeny kepviseletere jogosult szemely neve: Csanadi Zoltan

Az intezmeny adoszama: 18860366-2-17

Az intezmeny nyilventartasba vetel, letesites napja: 2000. augusztus 21.

A fenntart6 kepviseletere jogosult szemely neve:
Mittler lstvan
K6pis Endre
Ronczyk Tibor R6bert
Kovats Balazs Lasz16
Bognar Peter Jozsef
Aradi Janos

A jogut6dlassal, atalakulessal, fenntart6veltozassal, int6zm6nyi atszervezessel kapcsolatos alaplt6i,
fenntart6i hatarozatok szama es a dOntest tartalmaz6 hatarozatok:
2812016 (V.04 ) Kh. sz. hatarozata kivonatat az intezmeny alapit6 okirat modositesar6l
812017 (Ylll.25 ) Keh sz hatarozat az intezmenyvezet6i feladatok ellatasSnak rendj6r6l a 201712018.
tanevben
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Taj6koztatom, hogy a hat6segom altal vezetett nyilvantartas az intezmeny ad6szama kivetelevel
kozhiteles hat6sagi nyilvantartasnak min6sul

Megallapitom, hogy ugyfel jelen eljarasban teljes szemelyes illetekmentessegben reszesul. Az eljaras
soran eljarAsi koltseg nem mertilt fel, ezert annak megellapitese16l es viseleserOl nem rendelkezem

A hatarozat ellen aigyf6l nem fellebbezhet, az a k6zl6ssel joger6ss6 valik.

lndokol6s:
Ugyftl 2017. november h6 09 napjan kerelmet terjesztett el6 hat6s59omnal, a Tolna Megyei
Kormanyhivatal Szekszerdi Jarasi Hivatalenel az aftala fenntartott Energetikai Szakgimnazium 6s
Kollegium (7030 Paks, D6zsa Gyorgy Ut 95 ) kOznevelesi intezmeny nyilvantartasba vett adatainak
m6dosltesa irant

A kerelem beny0.ltasat az intezmeny alapit6 okiratanak m6dositasa indokolta. Az alapit6 okiratba
visszavezet6sre kerult az 54 346 02 OKJ szamu Ugyviteli titkar szakkepesites, mivel a 201312014.

tanevben tigyviteli agazatra beiskolezott tanul6knak 2013 szeptemberet6l ervenyes szakk6zepiskolai
kerettanterv alapjen kizarolag ezen OKJ szam[ szakkepesit6ssel, Ugyviteli titkar elnevez6ssel lehet a

kepzes kimenete

Ugyf6l a kerelmehez csatolta az ESZI lntezm6nyfenntart6 6s MtikOdtet6 Alapitvany 2017. szeptember
30.'napj6n kett, 27 szamu, m6dositesokkal egyseges szerkezetbe foglalt alapit6 okiratat, a Pakson,

2017 szeptember 30 napjan kelt alapit6i hatarozatot, a Szekszerdi Torv6nyszek 2017 augusztus 5-6n

kelt, pk.6o OSgtzOO't t7 3. szAmu vegzeset az ESZI lntezmenyfenntarto es Mtik0dtet6 .qlapitvany

nyilvantadasba v6tel modositasar6l, ; fenntart6 5412017 (Xl.08.) Kh sz hat5rozat6t, az Energetikai

Siakgimn5zium es Kollegium Pakson, 2017. november 08. napjan kelt Alapit6 Okiratat, az Energetikai

Szaklimn6zium es Kolle-gium Pakson, 2016. szeptember 1-j6n kelt Alapit6 Okiratat, az Energetikai

Szaklimnazrum es Kollegium Pakson, 2015. junius 24 napjan kelt Alapit6 Okiratat, valamint a

2013120'14. tanevre megkotott Szakkepz6si Megallapodast

A nemzeti kdznevelesr6l sz6lo 2011 6vi CXC tdrveny (a tovabbiakban: Nkt)21. S (1) bek. szerint a

kdznevetesi int6zmeny a nyilvantartasba val6 bejegyzessel, a beiegyzes napjen j6n '6fie A21. S (2) bek.

6rtelmeben a koznevelesi intezmeny alapitasat az alapil' okirat, a koznevelesi intezmeny k6pviseletere

jogosult szemely nev6nek es kepviselet6nek jogosultsaget igazol6 dokumentum, az alland6 szekhely

h6glet6t igazo16 okirat megkutdesevel, nyilvantartasba vetel celjab6l a koznevel6si intezm6ny sz6khelye

szeiint illelekes kozneveleii feladatokat ettato hatosagnal be kell jelenteni. A koznevelesi feladatokat

ellet6 hat6sag a nyilventartasba vetelrol hatarozatot hoz
Az Nkt. 21. $ 1a1-Uei. szerint a bejegyzett adatokban bekovetkezett valtozesokat - a (2) bekezdesben

meghat6rozottak szerint - nyolc napon belul be kell jelenteni

A nevelesi-oktatasi intezmenyek mUk6deser6l 6s a kOznevelesi intezmenyek nevhasznalatar6l sz6l6

2Ol2O12 (Vlll.31 ) EMMI rendetet 158. S (6) bekezdese szerint, ha a hatarozatban szereplo adatokban

valtozas iovetkezik be, a megyesz6khely szerinti Jarasi hivatal - figyelemmel az (1) bekezdesben

foglaltakra - hatarozatot ad ki a kiegeszit6ssel vagy a m6dositassal egyseges szerkezetben

Az Nkt 21 S (5) bekezdese szerint a nyilvantartas tartalmazza

a) a kdznevelesi intezmeny
aa) letesito es m6dosit6 alapitO okiratanak, szakmai alapdokumentumanak keltet,

abi nevet, alapfeladatanak Jogszabaly szerinti megn -.vez6set es valamennyi feladatellatesi helyet,

ac) kepviseletere jogosult szemely nevet,
ad) az onallO koltsegvet6ssel rendelkez6 intezmeny eseteben ad6szamat,

ae)
b) a nyilvantart5sba vetel, letesites napjat,
c) a fenntart6 kepviseletere jogosult szemely nevet,
dj a jogut6dldssal, dtalakuldsial, fenntart6valtozAssal, intezmenyi atszervezessel kapcsolatos alapit6i,

fenntirtOi hatarozatok szamat es a dontest tartalmaz6 haterozatokat,

2



e) a megszunesrol sz6lo alapitoi, fenntart6i hatarozatot, a megszuntet6 okiratot, a megsztines idejet es
m6djat, valamint a megszont int6zmeny iratainak orzesi helyet.

A beny0jtott kerelem es a rendelkezesemre ell6 dokumentumok alapjan megattapitottam, hogy a
koznevelesi intezmeny nyilvantart6sba vett adatai modositasenak jogszabalyi akadelya nincs, ezert a
rendelkez6 r6szben foglaltak szerint d6ntottem.

A kozigazgatesi hat6s6gi eljaras es szolgatat6s eltalSnos szabelyairol sz6l6 2004 evi CXL. torveny (a
tovebbiakban: Ket.) 29 S (1b) bek. szerint a kerelemre indul6 eljeras sommas eljares, ha

a) a kerelem 6s mellekletei, valamint a hatosag rendelkezesere ello adatok (ide ertve az olyan adatokat
is, amelyek szolgaltatesara a kerelmez6 nem kdtelezhet6) alapjan a tenyallas tisztAzott,

b) nincs ellenerdekr.i u9yf6l es
c) az eljerasra iranyad6 Ugyintezesi hatArid6 nem eri el a ket honapot, vagy a hatvan napot.

A Ket 33. S (1a) bek. szerint a hat6seg a sommas elj6rasban az (5) bek-ben meghatarozott id6pontot
kovet6en a hatarozatot azonnal, de legfeljebb nyolc napon belill meghozza, es gondoskodik a dontes
k0zl6s6r6l A Ket 33. S (5) bek 6rtelmeben az Ugyint6z6si hatarid6 a kerelemnek az eljarasra hataskorrel
es illetekesseggel rendelkez6 hat6s6ghoz t0rt6no megerkezeset k0vet6 napon kezd6dik

Ugyf€l teljes szemelyes illetekmentesseger6l az illetekekr6l szol6'1990. 6vi XClll. torveny 5 S (1) bek f)
pontja alapj6n rendelkeztem Az eljAr6si kdltseg fogalmAt a Ket. 153. S-a, visel6s6nek szabAlyait a Ket.
154-159. S-ai haterozzak meg

A Ket. 73lA. S (1) bek. b) pontja szerint a hatosag els6 fokrl d0nt6se joger6sse valik, ha a fellebbezesrol
lemondtak. A Ket. 73/A. S (2) bek. a) pontja szerint a fellebbez6sr<il lemondas eseten joger6re emelkedik
a dontes az els6 fok0 dontes k0zl6sekor, ha az Ugyfel a kerelem teljesitese esetere mar a d0nt6s
kozlese el6tt lemondott a fellebbez6sr6l, 6s az Ugyben nincs ellenerdekri Ugyfel

Tekintettel arra, hogy Ugyfel a fellebbezesi jogarol a Pakson, 2017. november h6 09 napjen kelt iresbeli
nyilatkozataban (tehet mer a d0nt6s kozlese el6tt) lemondott, tovabba hatosagom a kerelemnek helyt
adott, az ugyben nincs ellen6rdeku ugyfel es a Ket. 99. S (2) bek. szerint a fellebbezesi jogrol torteno
lemondo nyilatkozat nem vonhat6 vissza, a Ket. 72. S (1) bek. d) pont da) alpontjera is figyelemmel
megallapitottam, hogy a hatarozat ellen Ugyfel nem fellebbezhet, az a k0zl6ssel Joger6sse valik

Hataskordmet az Nkt. 2'1. S (2) bek., illetekessegemet a nemzeti koznevelesrol sz6l6 torveny
vegrehajtaserol sz5l6 22912012. (Vlll. 28.) Korm. rendelet 38/A. S (1) bek. b) pontja allapitja meg

Szekszard, 2017. november h0 14

Dr. Ugodi Andrea Jaresi hlvatalvezet6 nevdben 6s megbiz6sab0l:


