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KÉRELEM  
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY  

MŰKÖDÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ  

 

Kérem a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény 

□ MŰKÖDÉSÉNEK  ENGEDÉLYEZÉSÉT (ÚJ INTÉZMÉNY ESETÉN) 

□ MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK MÓDOSÍTÁSÁT 

(kérjük a megfelelő részt megjelölni)  

 

A kérelem tárgya: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………  

Annak részletes kifejtése, hogy a módosítás pontosan mire irányul: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

A köznevelési intézményt nyilvántartásba vevő hivatal neve, címe, a nyilvántartásba vételről szóló 

határozat száma, kelte (amennyiben a nyilvántartás már megtörtént): 

………………………………………………………………………….………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Az alapító 

Neve:  

Székhelye:  

Értesítési címe:  

A fenntartó 

Neve:  

Székhelye:  

 

PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA 
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Értesítési címe:  

Képviseletére jogosult személy 

neve, telefonszáma, e-mail címe: 

 

A köznevelési intézmény 

Hivatalos neve:  

Székhelye:  

Értesítési címe:  

Képviseletére jogosult személy 

neve, telefonszáma, e-mail címe: 

 

Típusa:  

OM azonosítószám (működő 

intézmény esetén): 

 

Létesítés napja (első alapító okirat 

kelte): 

 

Nyilvántartásba vétel napja:  

Adószáma:  

 

Az intézmény székhelyére és telephelyeire/tagintézményeire külön: 

(Amennyiben az intézmény több telephellyel/tagintézménnyel rendelkezik, a táblázat szerint bővíthető.) 

Székhely (címe):  
 

Ellátott alapfeladatok: 
 

 

Épület tulajdonosa: 
 

 

Épület feletti rendelkezési jog 
kezdő és befejező dátuma 
(amennyiben nem a fenntartó az 
épület tulajdonosa): 
 

 

Köznevelési feladat 
megkezdésének tervezett dátuma: 
 

 

Épületbe felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszám: 
 

 

Tantermek száma: 
 

 

Tantermek alapterülete 
(darabonként): 
 

 

Tervezett évfolyamok felsorolása: 
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Szakképzés esetén a 
szakképesítés megnevezése, 
azonosító száma és 
szakgimnázium esetén az ágazat 
megnevezése az Országos 
Képzési Jegyzékben 
meghatározottak szerint, a 
gyakorlati képzés 
megszervezésének módja (iskolai 
tanműhely, tanulószerződés 
alapján, megállapodás keretében, 
munkarendenként): 

 

Óvodai csoportszobák száma: 
 

 

Óvodai csoportszobák alapterülete 
(darabonként): 
 

 

Tervezett óvodai csoportok száma: 
 

 

Óvoda napi nyitvatartási ideje  
(-tól-ig): 

 

Alapfeladatonként és 
munkarendenként a legmagasabb 
gyermek –és tanulói létszám: 
 

 

A pedagógiai szakszolgálati 
feladatonként az ellátható 
maximális gyermek – és 
tanulólétszám, továbbá a feladatok 
ellátását biztosító helyiségek 
száma, alapterülete: 
 

 

A gyermekétkeztetés ellátásának 
módja: 

 

Sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók ellátása esetén 
a sajátos nevelési igényt 
megalapozó fogyatékosságnak a 
Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének irányelve és a 
Sajátos nevelési igényű tanulók 
iskolai oktatásának irányelve 
szerinti meghatározása:  

 

Nemzetiségi óvodai nevelés, 
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás 
esetén a nemzetiség óvodai 
nevelésének irányelve és a 
Nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelvében meghatározott óvodai 
nevelési formát, iskolai oktatási 
forma:  
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Telephely/tagintézmény 
(címe):  

 

Ellátott alapfeladatok: 
 

 

Épület tulajdonosa: 
 

 

Épület feletti rendelkezési jog 
kezdő és befejező dátuma 
(amennyiben nem a fenntartó az 
épület tulajdonosa): 
 

 

Köznevelési feladat 
megkezdésének tervezett dátuma: 
 

 

Épületbe felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszám: 
 

 

Tantermek száma: 
 

 

Tantermek alapterülete 
(darabonként): 
 

 

Tervezett évfolyamok felsorolása: 
 

 

Szakképzés esetén a 
szakképesítés megnevezése, 
azonosító száma és 
szakgimnázium esetén az ágazat 
megnevezése az Országos 
Képzési Jegyzékben 
meghatározottak szerint, a 
gyakorlati képzés 
megszervezésének módja (iskolai 
tanműhely, tanulószerződés 
alapján, megállapodás keretében, 
munkarendenként): 

 

Óvodai csoportszobák száma: 
 

 

Óvodai csoportszobák alapterülete 
(darabonként): 
 

 

Tervezett óvodai csoportok száma: 
 

 

Óvoda napi nyitvatartási ideje (-tól-
ig): 

 

Alapfeladatonként és 
munkarendenként a legmagasabb 
gyermek –és tanulói létszám: 
 

 

A pedagógiai szakszolgálati 
feladatonként az ellátható 
maximális gyermek – és 
tanulólétszám, továbbá a feladatok 
ellátását biztosító helyiségek 
száma, alapterülete: 
 

 

A gyermekétkeztetés ellátásának 
módja: 
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Sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók ellátása esetén 
a sajátos nevelési igényt 
megalapozó fogyatékosságnak a 
Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének irányelve és a 
Sajátos nevelési igényű tanulók 
iskolai oktatásának irányelve 
szerinti meghatározása:  

 

Nemzetiségi óvodai nevelés, 
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás 
esetén a nemzetiség óvodai 
nevelésének irányelve és a 
Nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelvében meghatározott óvodai 
nevelési formát, iskolai oktatási 
forma:  

 

 

A köznevelési intézmény feladatával, működésével kapcsolatos egyéb tudnivalók, sajátosságok, 

bejelentések: 

…………………………………………………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………….……………………..………………...... 

 

A működési engedély kiadásához/módosításához irányuló kérelemhez csatolandó dokumentumok 

tekintetében irányadó a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 

Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése. 

 

A működési engedély kiadásához/módosításához irányuló kérelemhez csatolni kell:  

- az elsőfokú hatósági eljárás 3.000,-Ft értékű illetéke megfizetésének igazolását (az illetéket 

átutalással a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú illeték 

bevételi számlára kell megfizetni, a közleményben kérem hivatkozni az ügyiratszámra) vagy  

- a Fenntartó nyilatkozatát illetékmentességéről, valamint arról, hogy a vagyonszerzést, illetőleg az 

eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó 

jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - 

eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett (az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése alapján).  
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A kérelemhez csatolt dokumentumok felsorolása: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………….………………... 

 

 

Kérelem kelte: ………………………………………….….. 

 

Kérelmező hivatalos aláírása és bélyegző:  

 

 

 

 

   PH.    

 

        ………………………………………………… 

      aláírás  


