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HATÁROZAT
A(z) Dél-Budai Tankerületi Központ (székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.) mint köznevelési
intézményfenntartó által fenntartott Domokos Pál Péter Általános Iskola (székhely: 1119 Budapest, Sopron út 50., OM
azonosító: 034990 , a továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézménynek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (2) bekezdése alapján jelen határozatommal
2022. szeptember 1. hatállyal a nyilvántartásban szereplő adatait módosítom.
A köznevelési intézmény
1. Nyilvántartási száma:

K11219

2. Az intézményt létesítő szakmai
alapdokumentum utolsó módosításának
kelte:

2022.09.14.

3. Megnevezései
3.1. Hivatalos neve:

Domokos Pál Péter Általános Iskola

4. Feladatellátási helyei
4.1. Székhely:

1119 Budapest, Sopron út 50.

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:

Dél-Budai Tankerületi Központ

5.5. Fenntartó székhelye:

1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

6. Típusa:

általános iskola

7. OM azonosító:

034990

8. Köznevelési alapfeladatai
8.1. 1119 Budapest, Sopron út 50.
8.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
8.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 575 fő)
8.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Tel: + 36 1 374 2450 • E-mail: info@oh.gov.hu

8.1.1.3. 1 évfolyamtól 8 évfolyamig
8.1.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
nevelése-oktatása (autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)
8.1.2. egész napos iskolai képzés
8.1.3. egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba
8.1.4. iskolai könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár
8.1.5. mindennapos testnevelés biztosításának módja: saját tornaterem, együttműködésben, megállapodás alapján
8.1.6. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: együttműködésben, megállapodás alapján
9. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
9.1. 1119 Budapest, Sopron út 50.
9.1.1. Helyrajzi száma:

3885/2

9.1.2. Hasznos alapterülete:

7069 nm

9.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

9.1.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

10. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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.
Határozatom ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a belügyminiszterhez címzett, de hivatalomhoz
benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
INDOKOLÁS
Jelen nyilvántartást módosító határozatot az Intézmény 2022. szeptember 1. napjától 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(z) Dél-Budai Tankerületi Központ által a
fenntartásában lévő Intézmény szakmai alapdokumentumának kiadásáról szóló döntés alapján hoztam meg.
Mivel tárgyi ügyben a kérelemnek teljes egészében helyt adtam és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdése alapján egyszerűsített
döntést hoztam a fentiek szerint. Határozatomat a már idézett rendelkezések mellett az Ákr. 80. §, 81. § (1) és (2)
bekezdései, 112. §, 116. § (1) bekezdései, valamint az Nkt. 21. § (1), (2), (4) és (5) bekezdései alapján hoztam meg.
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