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HATÁROZAT

A Debreceni Baptista Gyülekezet (székhely: 4029 Debrecen, Szappanos utca 23.) mint fenntartó által
benyújtott kérelem alapján a Talentum Baptista Általános Iskola (székhely: 4030 Debrecen, Balaton utca
86.; OM azonosító: 202916) köznevelési intézmény HBB/12/00891-12/2015. ügyiratszámú működési
engedélyét az aláhúzott és dőlt betűvel szedett résszel

módosítom.

A működési engedély hatályos szövegét egységes szerkezetben 2017. szeptember 1. napjától a
következők szerint állapítom meg:

Az intézmény alapítója és fenntartója: Debreceni Baptista Gyülekezet
Az alapító és fenntartó székhelye: 4029 Debrecen, Szappanos utca 23.
Az intézmény neve: Talentum Baptista Általános Iskola
Az intézmény típusa: általános iskola
Az intézmény OM azonosítója: 202916
Az intézményadószáma: 18595817-1-09
Az intézmény székhelye: 4030 Debrecen, Balaton utca 86.
Az intézmény telephelye: 4030 Debrecen, Tégláskert utca 60.
Az intézmény köznevelési alapfeladatai feladatellátási helyenként:

- a székhelyen és a telephelyen:
• általános iskolai nevelés-oktatás
• a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-

oktatása
a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosság típusa:
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartás szabályozási

zavarral) küzdö tanulók nevelése-oktatása
- érzékszervi fogyatékos

hallássérült (nagyothalló)
látássérült (qyengénlátó)

A gyermekétkeztetés ellátásának módja: szolgáltatótól történő vásárlás
Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű oktatás
Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam
A felvehető tanulók létszámának felső határa feladatellátási helyenként:

- székhely: 85 fő
- telephely: 50 fő

Az intézmény gazdálkodásának módja: önállóan működő és gazdálkodó intézmény

Az eljárás a fenntartó nyilatkozata alapján illetékmentes, az eljárásban költség nem merült fel.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a másodfokú hatóságnak címzett, de a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztályához (a
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továbbiakban: járási hivatal; 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.), mint elsőfokú hatósághoz írásban
benyújtott fellebbezéssellehet élni.
A fellebbezés illetékköteles. Az. illeték összege 5 000 Ft.

A jogorvoslati eljárás díját a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00301954-00000000 számú
számlájára utalás vagy a számlára törtértö készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás
közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssei támadott végzés számát, a "jogorvoslati eljárási
díj" megnevezését és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt
tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. Tájékoztatom nevezettet arról, hogya határozat -
amennyiben ellene nem nyújt be fellebbezést - a közléstöl számított 16. napon jogerőre emelkedik.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
kormányhivatal; 4025 Debrecen, Piac u. 54.). Az. első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést a
fellebbezési határidő leteltétől számított 8 - szakhatóság közreműködése esetén 15 - napon belül
terjeszti fel a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést
a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a
fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, valamint ha a fellebbezést a felterjesztést megelőzően
visszavonták.

A kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során
nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagy ja,
megváltoztatja vagy megsemmisíti. Jogszabályban meghatározott esetben a másodfokú döntést hozó
hatóság a mérlegelési jogkörben hozott első fokú döntésben meghatározott kötelezettségnél súlyosabb
kötelezettséget nem állapíthat meg. Az. erre irányuló fellebbezés hiányában is a másodfokú döntést hozó
hatóság a fellebbezési eljárásban a teljesítésre új határidőt állapíthat meg, ha ez a fellebbezési eljárás
miatt indokolt. Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az elsőfokú döntés
meghozatalát követően új tény merül fel, vagyegyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a
másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek
alapján dönt.

Tekintettel arra, hogya közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (1b) bekezdésében meghatározott valamennyi feltétel
fennáll, a járási hivatal az ügyben sommás eljárás keretében döntött.

A járási hivatal a Ket. 72. § (5) bekezdése alapján, a kérelem nek helyt adó, sommás eljárást lezáró
döntéséből mellőzte az indokolást.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról
szóló 1/2017. (1. 41) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a Hatósági Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, 2017. május 31.

Dr. Hajdu Sándor
járási hivatalvezető

nevében és megbízásából
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Lukács Orsolya rbara

mb. osztályveze "
~öntésről értesül:
(j)Debreceni Baptista Gyülekezet (4029 Debrecen, Szappanos utca 23.)
2. Irattár

Jogerőre emelkedés után:
1. Debreceni Baptista Gyülekezet (4029 Debrecen, Szappanos utca 23.)
2. Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
3. Oktatási Hivatal Tájékoztatási és Adatfeldolgozási Osztály (9001 Győr, Pf.: 646.)
4. Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága (4026 Debrecen, Hatvan u. 15.)
5. Irattár


