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Tárgy: törvényességi ellenőrzés megszüntetése

Melléklet:Hiv,

sám:-

vÉczÉs
A

Kisközösség Alapítvány (1031 Budapest, Emőd utca 12.

- a

továbbiakban: Fenntartó)

intézményfenntartó, mint a Kisközösség Óvoda (103í Budapest, Emőd utca 12., OM azonosító:
034293 - a továbbiakban: lntézmény)köznevelési intézmény fenntartójának vonatkozásában Budapest
Főváros Kormányhivatalánál BPl1009/15089-1/2016. ügyiratszámon indult, törvényességi ellenőrzési
eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján

megszüntetem.
Jelen végzésellen a kézhezvételtől számítoft 15 napon belül az Oktatási Hivatal elnökének címzett, de
h ato sa gomh oz k€t pél ci á n y b a n e l őte rj Őszte tt fe l l e b b e z é s s e l l e h et éIn i.

Az illetékekről szóló 1990. éviXClll. törvény (a továbbiakban: ltv,) 29. § (4) bekezdése alapján az illeték
méftéke3000, - Ft, amennyiben a Fenntartó nem felel meg az ltv. 5. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltaknak.

lNDoKoLÁs
Budapest Főváros Kormányhivatala a Kisközösség Alapítvány (1031 Budapest, Emöd utca 12,- a
továbbiakban: Fenntartó) intézményfenntartóval szemben, az általa fenntartoti Kisközösség Óvoda
(1031 Budapest, Emőd utca 12., OM azonosító: 034293 - a továbbiakban: lntézmény) köznevelési
intézmény vonatkozásában, 2016. október 20, napján hivatalból törvényességi ellenőrzést indított, a
nemzeti köznevelésről szóló 2O11.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 34.§ (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazása alapján, a nevelési-oktatási intézmény fenniartójának a tevékenység folytatásához valő
jogának, az intézmény alapító okiratának és a működés megkezdéséhezszükséges engedély
összhangjának vizsgálatával, valamint a köznevelési intézményvezetőjének alkalmazási és kinevezési
fe|tételeinek ellenőrzésével kapcsolatban. A Kormányhivaíal a törvényességi ellenőrzés során azt
vizsgálta, hogy a Fenntartó a fentiek vonatkozásában betartotta-e a jogszabályban előírtakat.
Fentiek vizsgálatára Hatóságom BPna09l15089-í/2016. sz. végzésébeniratokat, dokumentumokat kért
be a Fenntartó részéról.
Budapest Fóváros Kormányhivatala részére2016. november 4. napján Fenntartó benyújtotta a fenntartó
képviseletérejogosult személy aláírási nyilatkozaLát, a Fenntartó alapító okiratát, az lntézményalapító

,l056

Építésügyiés Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Budapest, Váci u. 62-64. - 1364 Bp., Pí; 234, - Telefon: +36 (1) 328-5844 - Fax: +36 (í ) 48+6996
E-mail: oKatas.budapest@ bfkh. gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Oldal:2l2
okiratát, az lntézményszékhelyéül szolgáló ingailan feletti rendelkezési jogot igazoló dokumentumot, az
intézményvezető teljes munkaügyi dokumentációját.

A hivatlbóli eljárás jogsértéstnem

tárt fel, így a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 31, § (1) bekezdés j) pontja értelmében
a rendelkező részben foglaltak szerint dönöítem.

Hatáskörömet az Nkt.34. § (2) bekezdése, illetékességemeta fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (lll. 30.) Korm, rendelet 2.§ (1) bekezdése
határozza meg.
A törvényességi ellenőrzés során a Ket. szerint jártam el.

Az il|etékmentességről szóló tájékoztatást azlN,5.§ (1)-(2) bekezdése, valaminta29. § (4) bekezdése
alapján adtam.

Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (3) bekezdése biztosítja,
Jelen végzésalapjául szolgáló jogszabályok:

- A nemzeti köznevelésről szóló 201 1, évi CXC törvény 34. § (2) bekezdés
- A nevelési<ktatási intézményekműködéséről és a köznevelési
-

intézmények
névhasználatáról szóló ?a2a12. (Vll1.31.) EMM| rendelet 160. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 31, § (1 ) bekezdés j) pont, 89. §, 98. § (3) bekezdés
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 6612015. {lll" 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése
Az illetékekrőlszóló í99O. éviXClll. törvény 5.§ (í)-(2} bekezdés, 29. § (4) bekezdés
Pa.Oktatá}i Hivatalról szőlő121í2}13. (lV,26,) Kormányrendelet 4. § (1} bekezdés
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