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HATÁROZAT

A Krétakör Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Kérelmező; székhelye: 4334
Hodász, Széchenyi utca 10.) mint fenntartó képviselője által a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztályához (továbbiakban: Kormányhivatal)
benyújtott kérelem alapján a Kormányhivatal nyilvántartásában 5/2007. szám alatt nyilvántartott Bíborka
Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: Intézmény; székhelye: 4334 Hodász, Széchenyi utca 1-3.;
OM azonosító: 201036) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
által SZ-10/102/11127-8/2017 ügyiratszámon kiadott működési engedélyét a dőlt betűvel szedett résszel

módosítom.

A köznevelési intézmény székhelyére és feladatellátási helyeire vonatkozó

(a dőlt betűvel szedett módosításokat is magába foglaló)

a 202112022. tanévtől érvényes működési engedélye

Az intézmény alapítója és székhelye: Krétakör Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány
4334 Hodász, Széchenyi utca 10.

Az intézmény fenntartója és székhelye: Krétakör Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány
4334 Hodász, Széchenyi utca 10.

Az intézmény neve
Az intézmény OM azonosítója:
Az intézmény székhelye:
Az intézmény telephelyei:

Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola
201036
4334 Hodász, Széchenyi utca 1-3.
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice út 6.
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
4455 Tiszadada, Kossuth tér 3.
4531 Nyírpazony, Vasvári Pál utca 32.
4461 Nyírtelek, Iskola utca 12.
4536 Ramocsaháza, Kossuth utca 56/a.
4537 Nyírkércs, Fő utca 83.
4450 Tiszalök, Kossuth utca 43.
4400 Nyíregyháza, Könyök utca 1/a.
4824 Szamosszeg, Nagydobosi utca 4.
4353 Tiborszállás, Dózsa György utca 18.
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
4400 Nyíregyháza, Árok utca 17.

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
OKTATÁSI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: (42)599-321 Fax: (42)599-309
E-mail: oktatas@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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4400 Nyíregyháza, Epreskert út 10.
4535 Nyíribrony, Fő út 46-50.
4488 Beszterec, Árpád u 1.
4400 Nyíregyháza, Család utca 69. (tanügyi iroda)
4551 Nyíregyháza-Oros, Zsurló u. 38. (jelmez és kelléktár)

Az intézmény adószáma: 18817791-1-15
Az intézménybe felvehető művészeti áganként legmagasabb tanulólétszám, amelyet az alapfokú
művészeti iskola fogadni képes: Színművészeti és bábművészeti ág 88 fő

Táncművészeti ág
Képző- és iparművészeti ág

2375 fő
280 fő

Zeneművészeti ág 112 fő
Alapfeladatonként és munkarendenként az a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám, amelyet az
Intézmény feladatellátási helyein fogadni képes, továbbá a feladatellátási helyenként a művészeti
ágak, azon belül a tanszakok megnevezése

4334 Hodász, Széchenyi utca 1-3. sz. alatti székhelyén:
• alapfokú művészetoktatás nappali rendszerű

Színművészeti és bábművészeti ág: színjáték tanszak

280 fő

Táncművészeti ág:
Képző- és iparművészeti ág:
Zeneművészeti ág:

néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet, fotó és film tanszakok
fafúvós, billentyűs tanszakok

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice út 6. sz. alatti telephelyén: 85 fő
• alapfokú művészetoktatás

Színművészeti és bábművészeti ág:
Táncművészeti ág
Képző- és iparművészeti ág:

nappali rendszerű
színjáték tanszak
néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7. sz. alatti telephelyén:
• alapfokú művészetoktatás nappali rendszerű

4455 Tiszadada, Kossuth tér 3. sz. alatti telephelyén:
• alapfokú művészetoktatás

Színművészeti és bábművészeti ág:
Táncművészeti ág
Képző- és iparművészeti ág:

nappali rendszerű
színjáték tanszak
néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok

4531 Nyírpazony, Vasvári Pál utca 32. sz. alatti telephelyén:
• alapfokú művészetoktatás nappali rendszerű

Színművészeti és bábművészeti ág színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
Képző- és iparművészeti ág: képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok

120 fő

Színművészeti és bábművészeti ág színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
Képző- és iparművészeti ág: képzőművészeti, grafika és festészet, fotó és film tanszakok

150 fő

165 fő
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4461 Nyírtelek, Iskola utca 12. sz. alatti telephelyén: 50 fö

• alapfokú művészetoktatás nappali rendszerű
Színművészeti és bábművészeti ág színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
Képző- és iparművészeti ág képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok

4536 Ramocsaháza, Kossuth utca 56/a. sz. alatti telephelyén: 95 fö

• alapfokú művészetoktatás nappali rendszerű
Színművészeti és bábművészeti ág: színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
Képző- és iparművészeti ág: képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
Zeneművészeti ág: fafúvós, billentyűs tanszakok

4537 Nyírkércs, Fö utca 83. sz. alatti telephelyén: 70 fö

• alapfokú művészetoktatás
Színművészeti és bábművészeti ág:
Táncművészeti ág:
Képző- és iparművészeti ág:
Zeneművészeti ág:

nappali rendszerű
színjáték tanszak
néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
fafúvós, billentyűs tanszakok

4450 Tíszalök, Kossuth utca 43. sz. alatti telephelyén: 130 fö

• alapfokú művészetoktatás nappali rendszerű
Színművészeti és bábművészeti ág: színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
Képző- és iparművészeti ág: képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
Zeneművészeti ág billentyűs tanszak

4400 Nyíregyháza, Könyök utca 1/a. sz. alatti telephelyén:
• alapfokú művészetoktatás nappali rendszerű

Színművészeti és bábművészeti ág színjáték tanszak

300 fö

Táncművészeti ág:
Képző- és iparművészeti ág:
Zeneművészeti ág:

néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
fafúvós, billentyűs tanszakok

4824 Szamosszeg, Nagydobosi utca 4. sz. alatti telephelyén: 120 fö

• alapfokú művészetoktatás
Színművészeti és bábművészeti ág
Táncművészeti ág:
Képző- és iparművészeti ág:
Zeneművészeti ág:

nappali rendszerű
színjáték tanszak
néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
fafúvós, billentyűs tanszakok

4353 Tiborszállás, Dózsa György utca 18. sz. alatti telephelyén: 120 fö

• alapfokú művészetoktatás
Színművészeti és bábművészeti ág:
Táncművészeti ág:
Képző- és iparművészeti ág
Zeneművészeti ág:

nappali rendszerű
színjáték tanszak
néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
fafúvós, billentyűs tanszakok
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4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. sz. alatti telephelyén: 600 fő

• alapfokú művészetoktatás
Színművészeti és bábművészeti ág:
Táncművészeti ág
Képző- és iparművészeti ág:
Zeneművészeti ág

nappali rendszerű
színjáték tanszak
néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
fafúvós, billentyűs tanszakok

4400 Nyíregyháza, Árok utca 17. sz. alatti telephelyén:
• alapfokú művészetoktatás nappali rendszerű

Színművészeti és bábművészeti ág színjáték tanszak

100 fő

Táncművészeti ág:
Képző- és iparművészeti ág:
Zeneművészeti ág

néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
fafúvós, billentyűs tanszakok

4400 Nyíregyháza, Epreskert út 10. sz. alatti telephelyén: 300 fő
• alapfokú művészetoktatás nappali rendszerű

Színművészeti és bábművészeti ág: színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
Képző- és iparművészeti ág: képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
Zeneművészeti ág: fafúvós, billentyűs tanszakok

4535 Nyíribrony, Fő út 46-50. sz. alatti telephelyén: 40 fö
• alapfokú művészetoktatás

Színművészeti és bábművészeti ág:
Táncművészeti ág
Képző- és iparművészeti ág
Zeneművészeti ág:

nappali rendszerű
színjáték tanszak
néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
fafúvós, billentyűs tanszakok

4488 Beszterec, Árpád u. 1. sz. alatti telephelyén: 130 fő
• alapfokú művészetoktatás

Színművészeti és bábművészeti ág:
Táncművészeti ág.
Képző- és iparművészeti ág.
Zeneművészeti ág:

nappali rendszerű
színjáték tanszak
néptánc, társastánc, moderntánc tanszakok
képzőművészeti, grafika és festészet tanszakok
fafúvós, billentyűs tanszakok

4400 Nyíregyháza, Család utca 69. sz. alatti telephelyén: tanügyi iroda, nem nevelési feladatot ellátó
telephely.

4551 Nyíregyháza-Oros, Zsurló u. 38. sz. alatti telephelyén: jelmez és kelléktár, nem nevelési
feladatot ellátó telephely.

Az iskolai oktatás munkarendje: nappali rendszerű
Az intézmény gyermekétkeztetés ellátásának módja: nem biztosít gyermekétkeztetést
Az intézmény gazdálkodásának módja: önállóan gazdálkodó intézmény

A hatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Tájékoztatom, hogy hivatalommal elektronikusan tarthat kapcsolatot
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Határozatom a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A
határozat közlését követő 30 napon belül a döntés ellen közigazgatási per indítható a Debreceni
Törvényszék előtt (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen benyújtott keresetlevéllel.

A bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha a felperes a keresetindítási határidőt elmulasztja, és
igazolási kérelmet nem terjeszt elő, vagy azt a bíróság elutasítja. A keresetlevelet elektronikus úton,
postai úton vagy közvetlenül az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (4400 Nyíregyháza,
Hősök tere 5.) lehet előterjeszteni
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékköteles, az illeték összege 30.000 Ft,
melyet a bíróság rendelkezése alapján utólag kell megfizetni.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs,
azonban azonnali jogvédelem kérhető a bíróságtól.
Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság
az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben
kérheti.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az elektronikus ügyintézés és
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E
ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett - minden beadványt, így a
keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben
meghatározott módon nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A
keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.qov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával
nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is
előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási
módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is
elektronikusan kézbesít részére.

INDOKOLÁS

A Krétakör Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány (továbbiakban Kérelmező; székhelye: 4334
Hodász, Széchenyi utca 10.) képviselőjének kérelme 2021. május 31. napján érkezett a Szabolcs
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztálya
(továbbiakban Kormányhivatal) részére, amelyben az általa fenntartott Bíborka Alapfokú Művészeti
Iskola (továbbiakban: Intézmény; székhelye 4334 Hodász, Széchenyi utca 1-3.; OM azonosító: 201036)
nyilvántartott adatainak módosítását kérelmezte az alapító okirat módosítása miatt. Kérelmező
beadványában módosított alapító okiratából törölte a 4461 Nyírtelek, Petőfi utca 42. szám alatti
telephelyét, házszámmódosulás miatt a 4461 Nyírtelek, Iskola utca 2. szám alatti telephelye címét 4461
Nyírtelek, Iskola utca 12. számra módosította, valamint egy új telephelyet létesített 4488 Beszterec,
Árpád u. 1. szám alatt. A mellékelt iratok szerint az Intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma,
valamint a művészeti ágak közötti tanulólétszám megoszlás is változik.

Az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 35. § (1)
bekezdésére figyelemmel, fenntartói kérelem alapján indult meg.



6

Az Ákr. 44. §-ának figyelembe vételével Kérelmezőt a 2021. június 02. napján kelt SZ/152/01475-

7/2021. ügyiratszámú végzésemmel hiánypótlásra hívtam fel, az SZ/152/0175-6/2021. ügyiratszámú,

2021. június 03. napján kelt levelemmel a teljes eljárásra történő áttérésről tájékoztattam .

Kérelmező 2021. június 08. napján. képviselője által elektronikus úton benyújtott beadványával a

hiánypótlási kötelezettségének eleget tett.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 23. § (6) bekezdése

értelmében az engedély kiadásáról az intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat

ellátó hatóság dönt.

Az SZ/152/01475-13/2021. ügyiratszámú határozatban a köznevelési intézmény nyilvántartásba vett

adatait a Fenntartó képviselőjének kérelmére módosítottam .

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (Vlll.28.) Korm. rendelet

(továbbiakban: Korm . rendelet) 40. § (2) bekezdése szerint a kormányhivatal határozatában feltünteti:

a) az alapító, a fenntartó nevét, székhelyét,

b) a köznevelési intézmény nevét, típusát, működő intézmény esetén OM azonosítóját, adószámát,

székhelyét, valamennyi telephelyét, tagintézményét,

e) feladatellátási helyenként az ellátott köznevelési alapfeladatokat jogszabály szerinti megnevezéssel,

valamint alapfeladatonként és munkarendenként azt a legmagasabb gyermek- és tanulólétszámot,

amelyet köznevelési, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény fogadni képes,

d) iskola esetén az oktatás munkarendjét,

e) köznevelési intézmény esetében a gyermekétkeztetés ellátásának módját,

f) 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 meghatározását,

g) szakgimnázium esetén feladatellátási helyenként és munkarendenként a programkövetelményben

meghatározottak szerint a szakmai képzés megnevezését és azonosító számát, szakiskola esetén

feladatellátási helyenként és munkarendenként a szakma megnevezését, a hozzá kapcsolódó

szakmairányt, a szakmajegyzékben meghatározott azonosító számot, a szakma szintjét, valamint

azt, hogy a szakmai oktatás megszervezéséhez iskolai tanműhely rendelkezésre áll-e,

h) alapfokú művészetoktatás esetén feladatellátási helyenként a művészeti ágakat, azon belül a

tanszakok megnevezését, valamint művészeti áganként azt a legmagasabb tanulólétszámot,

amelyet az alapfokú művészeti iskola fogadni képes,

i) a köznevelési intézmény gazdálkodásának módját,

j) 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 fo rmát.

Döntésem meghozatalához a következő dokumentumokat vizsgáltam meg:

- az Intézmény fenntartójának 2021. május 31. napján érkezett kérelmét;

- az Intézmény 2021. május 10. napján kelt módosított alapító okiratát;

- a Kérelmező döntéséről szóló, a 2/2021. számú határozatot tartalmazó, 2021. május 10. napjával

keltezett jegyzőkönyvet;

- a Kérelmező 2021. május 25. napjával keltezett illetékmentességről szóló nyilatkozatát;
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a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 2021. május 26. napján
kelt nem hiteles tulajdoni lap- szemle másolatát 4461 Nyírtelek, Iskola utca 12. szám alatti
telephelyre vonatkozóan;

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 2021. május 26. napján
kelt nem hiteles tulajdoni lap- szemle másolatát 4488 Beszterec, Árpád u. 1. szám alatti új
telephelyre vonatkozóan;

- a Kisvárdai Tankerületi Központ TK/14/02085-2/2020. számú szakmai alapdokumentumát;
- Beszterec Község Önkormányzata polgármesterének hozzájáruló nyilatkozatát;
- a Kérelmező 2021. május 25. napján kelt nyilatkozatát a pedagógiai programmal kapcsolatosan;
- az Intézmény 2021/2022. tanévre vonatkozó tervezett létszámmegosztásról szóló iratát;
- a Fenntartó 2021. május 25. napján kelt nyilatkozatát a személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek

biztosításáról;
- a 2021. május 25. napján kelt munkavédelmi és tűzvédelmi szakvéleményt;
- a Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola - mint befogadó intézmény - vezetőjének 2021.

május 25. napján kelt nyilatkozatát az engedélyezett maximális létszámára, valamint az épületre
vonatkozóan;

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 2021. május 26.
napján kelt, SZ-1 O/NE0/41357-4/2021. számú népegészségügyi szakirányú tájékoztatását;

- tantárgyfelosztást a 2021/2022-es tanévre az új telephelyre vonatkozóan;
- 4488 Beszterec, Árpád u. 1. szám alatti új telephely 2021 /2022. tanévre vonatkozó pedagógus

listáját;
- a Kérelmező 2021. május 28. napján kelt nyilatkozatát az alkalmazotti létszámmal kapcsolatban;
- az új telephelyre vonatkozóan a tárgyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzéket;
- a Fenntartó által jóváhagyott, 2021/2022. tanévre szóló költségevetést, valamint az Intézmény

finanszírozásáról szóló források listáját;
a Kisvárdai Tankerületi Központ 2021. május 25. napján kelt hozzájáruló nyilatkozatát, melyben
a feladatok ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek feletti
rendelkezési jog az Intézmény működéséhez legalább öt tanítási évre biztosított;

- az új telephelyre vonatkozóan a 2021. május 25. napján kelt bérleti szerződést.

Határozatomat a fenti jogszabályhelyek, valamint az Ákr. 80. § és 81. § (1) bekezdése szerint hoztam
meg, a jogorvoslati tájékoztatást az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján, valamint a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi 1. törvény (a továbbiakban.· Kp.) 13. § (3) bekezdés c) pontja, 28. § (1)
bekezdése, 39. § (1 ), (2) és (6) bekezdései, 48. § (1) bekezdés i) pontja alapján adtam meg. Az
elektronikus kapcsolattartás szabályairól a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §
(1) bekezdése alapján, a tárgyalás tartásáról a Kp. 77. § (1) és (2) bekezdései alapján, az azonnali
jogvédelem iránti kérelemről pedig a Kp. 50. § alapján tájékoztattam az ügyfeleket. A bírósági eljárás
illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: /tv.) 45/A. § (1) bekezdésén alapul.
Az Ákr. 125. § szerinti eljárási költség (eljárási illeték) viseléséről az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint, az
ltv. 31. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem, mert a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás
kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

A személyi illetékmentességről az ltv. 5. § (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdése rendelkezik.

Az elektronikus ügyintézésről az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.
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Az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e törvényben
meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be.

Hatáskörömet és illetékességemet az Nkt. 23. § (6) bekezdése, a nemzeti köznevelésröl szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (Vlll28.) Korm. rendelet 38/A § (1) bekezdése valamint a fövárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fövárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Az Intézmény működési engedélyét a Krétakör Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány képviselöje
kérelmére módosítottam.

Nyíregyháza, 2021. június 30.

Román István
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

dr. Ilosvai István
osztá lyvezetö



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyezö.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelöséghez szükséges záradékolás
megjelenítését szolgálja.

A hiteles elektronikus másolat készítésének időpontja:
Az idöbélyegzön szereplö idöpont.

A hiteles elektronikus másolatot készítette:
Bódi Éva oktatási szakügyintézö

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
OKTATÁSI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 4400 Nyíregyháza, Pf. 199. Telefon (42)599-330 Fax: (42)599-309
E-mail: hatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhívatal.hu
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