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HATÁRozAT

Az

Esztergomi Tankeľĺlleti Központ'(székhelye: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.) mint köznevelési intézményfenntartó által
fenntartott Leányváľi EľdélyJenő Altalános Iskola (székhely: 2518 Leányvár, Erzsébet lutcl 92., oM azonosítő: 201437, a
továbbiakban: Intézmény)köznevelési intézménynek a nemzeti kiimevęlésről szóló 201l. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
2l. $ (2) bekezdése alapján jelen határozatommal 2019. szeptember 1. hatállyal a
nyilvántaľtásban szeľeplő adatait módosítom.

Nyilvántaľtási

száma:

Kl2559

Az intézménytlétesítő szakmai

alapdokumentum utolsómódosításának

20l9.09.05.

kelte:

Az intézménymegnevezései:
3.l

.

3.2.

Hivataloĺ: nęve:

Leányvári Erdély Jenő Általíinos Iskola

neve:

Idegen nyelvĺĺ

Jenő Erdély Grundschule Leinwar

A köznevelési intézményfeladatellátási helyei:

4.l. Székhelye:

2íl&Leźnyvttr,Erzsébet utca92.

4.l.l.

telephelye:

2518 Lerĺnyvĺĺr,Erzsébet utca 96'

4.l.2.

telephelye:

25lľLeányvátr, Eľzsébetutca 98'

Alapító

és a

fenntaľtó neve és székhelye:

neve:
5'2. Alapĺtói jogkör gyakorlója:
5.3' Alapító székhelye:
5.4. Fenntartó neve:
5.5. Fenntartó székhelye:
5.l.

Alapító szery

Emberi Eľőfonások Minisztériuma
emberi eľőforrĺĺsokminisztęrę
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Esztergomi Tankerületi Központ
2500 Esztergom, Lőľinc utca 7.

Kłiznevelési és egyéb alapfeladata:

6.l'

2518 Leányvár, Erzsébel ulca 92'

6.l. l. általĺínos iskolai nevelés-oktatĺĺs

6'l.l.1.
6.l.l.2'
6.l.l.3.

nappali ľendszeľű iskolai oktatĺĺs
alső tagozat

l.évfolyamtól4'évfolyamig

6.l'l'4.

a tłibbi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók nevęlésę-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral kuzdők)

6.1.l.5.

nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német))

6'|'2'

egy éb köznevelési

6.l'2.l'

foglalkozás

napköziotthonosęllátĺĺs

egyéb foglalkozĺĺsok:

6. l .3.

napközi

6.l'4'

a

feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 87 fiĺ

6.l.5. könyvtár: könyvĺíľi feladatokat

6.2.

25

a

nyilviínos könyvtár látja el

I8 LeányvĺźliErzsébet ulca 96.

6.2'l. általános iskolai nevelés-oktatĺís

6.2'|.l.
6'2.|.2'
6.2'l.3.

nappali ľendszenĺ iskolai oktatĺĺs
felső tagozat
5' évfolyamtól 8' évfolyamig

többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igény{ĺ
gyermekek, tanulók nevelésę-oktatása (eryéb pszichés fejlődési zavanal küzdćik)

6.2'l.4.
"

a

6.2'l'5.

nemzetiségi nęvelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatĺfu (német))

6.2.2. egy éb foglalkozások:

tanulószoba
6.2.3. a feladatellátási hely maximálisan fęlvehető tanulói létszáma: 88 fti

6.2'4' könyvtźlr: könyvtári feladatokat a nyilviínos könyvtár látja el

6.3'

25I8 Leónyláli Erzsébet ulca 98.

6.3.l. funkcionális egység

6.3.1.1.

-

nyelvi tanterem

adatok közhitelesek. A bejegyzett adatokban bękövętkezętt változĺísokat hivatalomban 8 napon beltil be
kell jelenteni. Az ügyben eljárási kiiltség nem merült fel, ezért annak viseléséről męllőzöm a döntést.

A nyilvĺíntartásban szereplő

INDoKoLÁs
Jelen nyilvántartás módosításról szóló határozatot azlntézmény2019. szeptember l. napjától hatályos szakmai alapdokumentuma és
az tilani köznevelési közfeladat ęllátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló |3412016.
(VI. l0.) Korm. rendelet l-2. $-aiban foglaltak, valamint az Esztergomi Tankeľületi Kłizpont által a fenntartásában lévő Intézmény
szakmai alapdokumentumának kiadrísáról szóló döntés a|apján hoztam meg.

Mivel tfugyi ügyben a kérelemnek teljes

egészében helyt adtam és az ĺlgyben nincs ellenérdekű ügyfél, az általános közigazgalĺisi
rendtąrlásról szóló 2016. évi CL. tönérly (a továbbiakban: Akľ') 81. $ (2) bekezdése alapjrín egyszenĺsített dtĺntésthoztam a fęntiek
szerint.

Határozatomatamár idézeltrendelkezések mellett az lkr' 80. $, 8l. $ (l) és (2) bekezdései, 112. s, l16. $ (l) bekezdései, valamint
Nkt. 2l. $ (1)' (2)' (4) és (5) bekezdései alapján hoztam meg.

az

Budapest, 2019. szeptember 19.
Dľ. Gloviczki Zoltán elntjk nevében és megbízrísából

UrbĺĺnFęrenc Ábel
ťoosztályvezető

Kapják:

l. Esztergomi Tankerületi Központ (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.)
2.Leányvźri Erdély Jenő Általános Iskola (25l8 Leányvár,Erzsébęt utca 92.)
3.Irattźt
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Urbán Feľenc ŕ.*eiiii,:i

