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PEST MEGYEI
KoRMÁNYHIvATAL
Tárgy: a Piarista Gimnázium és Kollégium
Ügyiratszám: PE/045/01856-2/2021
(székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 6) működési
Ugyintéző: Ágoston Mariann
engedélyének a módosítása
Telefon: (06 1) 478 4400
E-mail: agoston.mariannpest.gov.hu
Kérjük,_beadványaiban_hivatkozzon_űgyiratszámunkra!
Kérelmező: Piarista Rend Magyar Tartománya (székhelye: 1052 Budapest V. kerület, Piarista köz 1.)
intézményfenntartó képviseletében eljáró Szakál Ádám Márton tartományfőnök
Köznevelési intézmény: Piarista Gimnázium és Kollégium (székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 6.,
OM azonosító: 032571)
Eljárás megindulásának napja: 2021. Június 01.
A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghozom az
alábbi
HATÁROZATOT.
A Piarista Rend Magyar Tartománya (székhelye: 1052 Budapest V. kerület, Piarista köz 1.) által
fenntartásában működő, a Pest Megyei Kormányhivatal által 1412011. számon nyilvántartott
Piarista Gimnázium és Kollégium (székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 6., OM azonosító: 032571)
köznevelési intézménynek a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által PE
06IHAT103209-3I2018 ügyiratszámon kiadott, 2018. június 25. napján véglegessé vált, működési
engedély módosításáról szóló határozatot
2021. szeptember 1-jei hatállyal módosítom.
A köznevelési intézmény működési engedélyét az alábbi tartalommal adom ki:
A köznevelési intézmény neve:

Piarista Gimnázium és Kollégium

A köznevelési intézmény székhelye:

2600 Vác, Konstantin tér 6.

OM azonosítója:

032571

Az alapító neve:

grófKollonitz Zsigmond váci püspök, 1714.

Az fenntartó neve:

Piarista Rend Magyar Tartománya

Az fenntartó székhelye:

1052 Budapest, Piarista köz 1.

A köznevelési intézmény típusa:

többcélú, közös igazgatású intézmény
(gimnázium és kollégium)

Az intézmény adószáma:

19179698-2-13

A köznevelési intézmény munkarendje: nappali
Alapfeladata:

-

-

-

gimnáziumi nevelés-oktatás
kollégiumi ellátás
a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési

igényű tanulók iskolai-nevelése oktatása: akik a szakértői

Hatósági Föosztály Oktatási és Kulturális Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400
E-mail oktatas.kulturalispest.qov.hu Web: http://www kormanyhivatal.hu/hu/pest

bizottság szakértői véleménye alapján autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási,
küzdők

figyelem-

(az

vagy

zavarral)

magatartásszabályozási

évfolyamok létszámának maximum

a

10

%-ig)

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 750 fő
Az intézménybe felvehető maximális létszám, évfolyamonként, munkarendenként:
gimnáziumi nevelés-oktatás: 8 évfolyamos: 544 tő
-

ebből

sajátos

maximum

10

nevelési

igényű:

évfolyamonként a

létszám

évfolyam

létszám

%-a

gimnáziumi nevelés-oktatás: 1+4 évfolyam: 170 fő
-

ebből sajátos

maximum

10

nevelési igényű:

onként

a

%-a

kollégiumi ellátás: 36 tő

Alapfeladat

Munkarend

Évfolyamok,
csoportok
száma

Maximális
létszám

nappali

8 (5-12)

544

nappali

5 (9NY/9-12)
2

170

gimnáziumi nevelés-oktatás:
gimnáziumi nevelés-oktatás:
Kollégiumi eliátás
a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai-nevelése oktatása: akik a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

36

-

szabályozási zavarral) küzdők
a

(az

évfolyamok létszámának maximum

10 %-igj

A gyermekétkeztetés ellátásának módja: saját főzőkonyhával
Az intézmény gazdálkodásának módja: A Piarista Gimnázium és Kollégium önállóan gazdálkodó
köznevelési intézmény.
Az eljárás során költség nem merült fel.
A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől
számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Megyei Kormányhivatalnál előterjesztett, a
Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali
jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében a bíróságtól kérhető a halasztó hatály elrendelése.
A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján
jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem válhat hatályosulhat.

Hatósági Főosztály Oktatási és Kulturális Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
Telefon. (06-1) 478-4400
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A nem természetes személy ügyfél, illetve a jogi képviselővel eljáró ügyfél Jogi képviselője a
https:!/e
linken:
alábbi
az
be
nyújthatja
úton
elektronikus
csak
keresetlevelet
kormanyablak. kh.gov. hu/client!.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30000 forint.

INDOKOLÁS
A Piarista Rend Magyar Tartománya (székhelye: 1052 Budapest V. kerület, Piarista köz 1.; a
továbbiakban. Kérelmező!Fenntartó) képviseletében eljáró Szakál Ádám Márton tartományfőnök (a
továbbiakban: Kérelmező/Fenntartó képviselője) a Hivatalhoz 2021. május 31. napján személyesen
benyújtott beadványában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.)
(2) bekezdése alapján a Piarista Gimnázium és Kollégium (székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 6.,
OM azonosító: 032571; a továbbiakban: Köznevelési intézmény) működési engedélyének a módosítását
kérte. A módosítás indoka a Köznevelési intézmény alapító okiratának a módosulása a Köznevelési

21.

intézménybe felvehető sajátos nevelési igényű tanulók létszámhatárának a módosulása miatt.
A Kérelmező/Fenntartó kérelme mellékleteként benyújtotta a fenntartó által 19/2021. határozatszámon
elfogadott intézményi alapító okiratot, valamint a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek meglétének
igazolására vonatkozóan 2021. május 28. napján kelt fenntartói nyilatkozatot.
A rendelkezésemre álló iratanyag vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a Köznevelési intézmény
működési engedélye módosításának akadálya nincs, ezért a kérelemnek helyt adtam és a rendelkező
részben foglaltak alapján döntöttem.

Döntésemet az
végrehajtásáról

Nkt.

(1)-(10)

23.

bekezdéseiben,

a

törvény

nemzeti köznevelésről szóló

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 39.

-

41.

-

aiban foglaltak alapján hoztam.
Jelen határozat külön értesítés nélkül a törvény erejénél fogva válik véglegessé az Ákr. 82. (1) ős 116.
(1) bekezdése alapján a közlés napján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt
kézbesítették.
(4) bekezdése zárja ki, a közigazgatási pert az Akr. 113.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116.
bekezdés a) pontja ős az Ákr. 114.
Ajogorvoslatról azÁkr. 81.

(1)

(1) bekezdése teszi lehetővé.

(1) bekezdés rendelkezése alapján adtam tájékoztatást.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116.
szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114.

(1)-(5) bekezdése zárja ki. A döntéssel
(1) biztosítja, a kereset benyújtásának helyét

és határidejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi L törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. (1)
bekezdése szabályozza. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás az azonnali jogvédelem
tekintetében a Kp. 50.

(1)-(3) bekezdésén, a halasztó hatály tekintetében az 52.

alapul. A bíróság hatáskörét a Kp. 12.

(1), illetékességét a Kp. 13.

(1) bekezdésén

(1)-(1 1) bekezdés állapítja meg.

Hatósági Főosztály Oktatási és Kulturális Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
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E-mail: oktatas.kuIturaIispest.gov. hu Web: http://www.kormanyhivatal. hu/hu/pest
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A kötelező elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatás az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
(1) bekezdésén és 9. g-án
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015 évi CCXXII. törvény 2.
alapul.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: ltv.) 28.
melléklete alapján illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

(1) bekezdése valamint az ltv. 2.

(6) bekezdése és a Korm. rendelet 38/A. (1) bekezdése, illetékességemet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019, (IV. 23.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése határozza meg.
Hatáskörömet az Nkt. 23.

Budapest, 2021. június

Dr Tarnai ‚Richárd kormánymegbízott
ieVen es megbizasabol

T

bor
oszalyvezeto

A döntésről értesül:
i) Piarista Rend Magyar Tartománya
2.
Irattár

-

1052 Budapest V. kerület, Piarista köz 1.

Véglegessé válás után kapia:
3.
4.
5.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (Elektronikus úton)
Közoktatási Információs Rendszer https://dari.oktatas.hu/
Irattár
-
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