
Oktatási Hivatal

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Telefon: (+36-1) 374-2450 Telefax: (+36-1) 374-2474
Honlap: www.oktatas.hu E-mail: info@oh.gov.hu

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Ügyintéző telefonszáma:
Ügyintéző e-mail címe:

KIR/7870-1/2017
Urbán Ferenc Ábel
(+36)-1/374-2450
urban.abel@oh.gov.hu

Tárgy: Nyilvántartás módosítása (nyilvántartási szám: K10700)

HATÁROZAT

A Tatabányai Tankerületi Központ (székhelye: 2800 Tatabánya, Győri út 29.) mint köznevelési intézményfenntartó által fenntartott
Vaszary János Általános Iskola (székhely: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4., OM azonosító: 031834, a továbbiakban: Intézmény)
köznevelési intézménynek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (2) bekezdése alapján
jelen határozatommal 2017. szeptember 1. hatállyal a

nyilvántartásban szereplő adatait módosítom.

1. Nyilvántartási száma: K10700

2.
Az intézményt létesítő szakmai
alapdokumentum utolsó módosításának
kelte:

2017.09.11.

3. Az intézmény megnevezései:

3.1. Hivatalos neve: Vaszary János Általános Iskola

4. A köznevelési intézmény feladatellátási helyei:

4.1. Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.

4.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei

4.2.1. Tagintézmény hivatalos neve: Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye

4.2.1.1. Ügyviteli telephelye: 2890 Tata, Jázmin utca 23.

4.2.2. Tagintézmény hivatalos neve: Vaszary János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Tagintézménye

4.2.2.1. Ügyviteli telephelye: 2834 Tardos, Rákóczi Ferenc utca 7.

5. Alapító és a fenntartó neve és székhelye:

5.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

5.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

5.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

5.4. Fenntartó neve: Tatabányai Tankerületi Központ

5.5. Fenntartó székhelye: 2800 Tatabánya, Győri út 29.

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata:

6.1. 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat



6.1.1.3. 1-8. évfolyamok

6.1.1.4.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos)

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2. 2834 Tardos, Rákóczi Ferenc utca 7.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.2.1.3. 1-8. évfolyamok

6.2.1.4.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos)

6.2.1.5. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (szlovák))

6.3. 2890 Tata, Jázmin utca 23.

6.3.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.3.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.3.1.2. alsó tagozat

6.3.1.3.
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos)

6.3.2. egyéb köznevelési foglalkozás

A nyilvántartásban szereplő adatok közhitelesek. A bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat hivatalomban 8 napon belül be
kell jelenteni. Az ügyben eljárási költség nem merült fel, ezért annak viseléséről mellőzöm a döntést.

INDOKOLÁS

Jelen nyilvántartás módosításról szóló határozatot az Intézmény 2017. szeptember 1. napjával hatályos szakmai alapdokumentuma és
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016.
(VI. 10.) Korm. rendelet 1-2. §-aiban foglaltak, valamint a Tatabányai Tankerületi Központ által a fenntartásában lévő Intézmény
szakmai alapdokumentumának kiadásáról szóló döntés alapján hoztam meg.

A nyilvántartás módosításának jogszabályi akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Az Nkt. 21. § (2)
bekezdése  szerinti  közhiteles  nyilvántartásban  szereplő  adatokról  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)  86. § (5) bekezdése alapján hitelesített  másolat vagy kivonat
kérhető.

Hatáskörömet  és illetékességemet  az  Oktatási  Hivatalról  szóló 121/2013.  (IV.  26.)  Korm. rendelet  3.  §  a)  és  b)  pontja  alapján
állapítottam meg. Határozatomat az Nkt. 21. § (1), (2), (4) és (5) bekezdései, továbbá a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése alapján
hoztam meg.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdésében és a 99. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítottam.

Budapest, 2017. október 20.

Dr. Gloviczki Zoltán elnök nevében és megbízásából

Urbán Ferenc Ábel
főosztályvezető



Kapják:

Tatabányai Tankerületi Központ (2800 Tatabánya, Győri út 29.)1. 
Vaszary János Általános Iskola (2890 Tata, Országgyűlés tér 4.)2. 
Irattár3. 
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