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H A T Á R O Z A T 

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (a továbbiakban: fenntartó, székhely: 4024 Debrecen, Varga u. 

4.) által benyújtott kérelem alapján a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (a 

továbbiakban: intézmény, székhely: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.; OM azonosító: 037878) 

köznevelési intézménynek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által 

a HB/11-OKT/01392-8/2021 ügyiratszámon módosított és egységes szerkezetbe foglalt működési 

engedélyét jelen határozat véglegessé válása napjától az aláhúzott és dőlt betűvel szedett résszel 

 

módosítom. 

 

A működési engedély hatályos szövegét egységes szerkezetben jelen határozat véglegessé válása 

napjától a következők szerint állapítom meg: 

 

Az intézmény alapítója és fenntartója: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

Az intézmény alapítójának és fenntartójának székhelye: 4024 Debrecen, Varga u. 4. 

Az intézmény neve: Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

St. Joseph’s Kindergarten, Primary School, Secondary Grammar School and 

Dormitory 

Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény (óvoda, általános iskola, 

gimnázium, kollégium) 

Az intézmény OM azonosítója: 037878 

Az intézmény adószáma: 18549294-2-09 

A köznevelési intézmény feladatellátási helyei: 

- székhely: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17-19. 

- telephely: 4024 Debrecen, Varga u. 2. 

- tagintézmény: Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szent György 

Tagóvodája (4225 Debrecen-Józsa, Gát u. 5.) 

- tagintézmény: Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Megtestesülés 

Tagóvodája (4032 Debrecen, Borbíró tér 9.) 

Az intézmény alapfeladata feladatellátási helyenként:  

- 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17-19. szám alatti székhely:  

 általános iskolai nevelés-oktatás  

 gimnáziumi nevelés-oktatás 

 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása, 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd 

- 4024 Debrecen, Varga u. 2. szám alatti telephely: 

 kollégiumi ellátás 
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- Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szent György Tagóvodája 

 óvodai nevelés 

- Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Megtestesülés 

Tagóvodája 

 óvodai nevelés 

A felvehető tanulók létszámának felső határa feladatellátási helyenként, alapfeladatonként és 

munkarendenként: 

 

1. 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17-19. szám alatti székhely 

 

alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése felvehető 

legmagasabb 

tanulólétszám 

munkarend 

általános iskolai nevelés-oktatás  

 

600 fő nappali rendszerű 

gimnáziumi nevelés-oktatás 

 

590 fő nappali rendszerű 

a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-

oktatása 

30 fő nappali rendszerű 

  

2. 4024 Debrecen, Varga u. 2. szám alatti telephely 

 

alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése felvehető 

legmagasabb 

tanulólétszám 

munkarend 

kollégiumi ellátás 

 

180 fő nappali rendszerű 

 

3. Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szent György Tagóvodája 

 

alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése felvehető 

legmagasabb 

tanulólétszám 

munkarend 

óvodai nevelés 

 

120 fő nappali rendszerű 

 

4. Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Megtestesülés 

Tagóvodája 

 

alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése felvehető 

legmagasabb 

tanulólétszám 

munkarend 

óvodai nevelés 

 

120 fő nappali rendszerű 

 

A gyermekétkeztetés ellátásának módja:  

Az intézmény saját főzőkonyhát, a tagintézményekben tálalókonyhát működtet. A speciális 

gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatással biztosítja. 
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Az intézmény évfolyamainak száma: 

 általános iskolai nevelés-oktatás: 8 évfolyam 

 gimnáziumi nevelés-oktatás: 4, 5, 6 és 8 évfolyam 

Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű oktatás 

Az intézmény gazdálkodásának módja: önállóan gazdálkodó egyházi fenntartású köznevelési 

intézmény 

 

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetékmentes, az eljárás során költség nem merült fel. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A fenntartó az intézmény működési engedélye módosítása tárgyában 2022. május 31. napján kérelmet 

nyújtott be a kormányhivatalhoz. 

 

A fenntartó által benyújtott kérelem és mellékletei nem feleltek meg teljes körűen a jogszabályban foglalt 

követelmények, ezért a kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a alapján HB/11-OKT/01425-2/2022 ügyiratszámú végzésében 

hiánypótlásra hívta fel a fenntartót, egyúttal tájékoztatta a teljes eljárásra való áttérésről. 

 

A fenntartó 2022. június 10. napján érkezett kérelmében az intézmény működési engedélye 

módosítására irányuló eljárás szünetelését kezdeményezte, mivel a hiánypótlásra előírt feltételek 

teljesítése még folyamatban van. A kormányhivatal a fenntartó kérelmének helyt adott. 

 

A fenntartó a 2022. szeptember 9. napján kérelmezte az eljárás folytatását, egyúttal a hiánypótlásra 

felhívó végzésben meghatározott dokumentumokat és nyilatkozatokat teljes körűen benyújtotta. Az Ákr. 

49. § (2) bekezdése szerint az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell.  

 

Az intézmény új tagóvodájára vonatkozó használatba vételi engedély 2022. szeptember 9. napján vált 

véglegessé, ezért a kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 84. § (5) bekezdésére figyelemmel – mely szerint az átszervezés tilalmára 

vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor 

tanítási évben, nevelési évben, mert az épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett 

birtokba venni, vagy a nevelési-oktatási intézmény által használt épület, helyiség, terület váratlanul 

alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra – a rendelkező rész szerint döntött. 

 

A döntést megalapozó jogszabályok:  

- Nkt. 23. § (4)-(5) bekezdés, a 84. § (5) bekezdés,  

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § (1)-(2) bekezdése, a 41. §-a. 

 

Mivel kormányhivatal a kérelemnek teljes egészében helyt adott, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, 

az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja szerint jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó 

egyszerűsített döntést hozott, továbbá az indokolásban csak a döntést megalapozó jogszabályhelyek 

kerültek feltüntetésre. 

A kormányhivatal hatáskörét az Nkt. 23. § (6) bekezdése, a Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdése, 

illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 
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Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú 

melléklete alapján illetékmentes. 

 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 

szabályzata alapján a Hatósági, Felügyeleti és Oktatási Osztály vezetője jogosult. 

 

Debrecen, „időbélyegző szerint” 

 

Rácz Róbert 

főispán 

nevében és megbízásából 

      

 

Dr. Gacsályi Csaba 

     osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A döntésről értesül:  

1. Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u. 4.)  

2. Irattár 

Véglegessé válás után: 

1. Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u. 4.)  

2. Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (1055 Budapest, Szalay utca 10-

14.)+alapító okirat  

3. Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága (4026 Debrecen, Hatvan u. 15.) 

4. Irattár 
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