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HATÁROZAT  
 
 

Az Országos Horvát Önkormányzat (székhely: 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24., képviseli: Gugán 
János elnök, a továbbiakban: fenntartó képviselője) által fenntartott Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda 
és Általános Iskola (9700 Szombathely, Pázmány Péter körút 28/a, képviseli: Paukovitsné Horváth Edit 
igazgató) köznevelési intézmény részére VA-06/HF03/02260-15/2019 iktatószámon 2019. augusztus 22. 
napján kiadott működési engedélyt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) 90. § alapján az alábbiak szerint 
 
 

ki javítom. 
 

 
 

- A rendelkező rész első bekezdésében a köznevelési intézmény neve helyesen: Mate Meršić 
Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola. 

 
- A rendelkező rész 9. sorában a köznevelési intézmény neve helyesen: Mate Meršić Miloradić 

Horvát Óvoda és Általános Iskola. 
 

- A rendelkező rész 11. sorában a köznevelési intézmény horvát neve helyesen: Hrvatski vrtić i 
osnovna škola Mate Meršić Miloradić. 

 
- A rendelkező rész 14. sorában a köznevelési intézmény adószáma helyesen: 15840211-2-18 

 
- A határozat második oldalának utolsó kettő alpontjában a köznevelési intézmény neve 

mindkétszer helyesen: Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola. 
 

- A határozat harmadik oldalának második alpontjában a köznevelési intézmény neve helyesen: 
Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola. 

 
- A határozat negyedik oldalának utolsó bekezdésében a köznevelési intézmény neve helyesen: 

Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola. 
 

- A határozat ötödik oldalának második, tizenkettedik és tizenhatodik bekezdéseiben a 
köznevelési intézmény neve helyesen: Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola. 

 
 
 
Határozatom a közléssel végleges, tekintettel arra, hogy a fenntartó képviselője nyilatkozatában a 
fellebbezési jogáról előzetesen lemondott. 
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Indokolás 
 
 

A működési engedély kiadása után a fenntartó jelzése alapján észleltem, hogy a VA-06/HF03/02260-
15/2019 iktatószámú határozatban a köznevelési intézmény neve több helyen is helytelenül szerepelt, 
valamint az adószáma is tévesen lett megadva.  
 
Az Ákr. 90. § alapján: „Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy 
érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.” 
 
Az Ákr. 90. § (3) bekezdése szerint: „A döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak 
van helye, mint az eredeti döntés ellen volt.” 
 
A fenntartó képviselője a kijavítási kérelem tárgyában hozott kedvező döntés esetén a fellebbezési 
jogáról lemondott. 
 
Az Ákr. 82. § (2) bekezdés b) pontja szerint a hatóság első fokú döntése véglegessé válik, ha a 
fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták. 
 
Az Ákr. 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása 
esetén véglegessé válik a döntés az első fokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése 
esetére már a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 
 
Határozatom a már hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken túlmenően az Ákr. 80. § - 81. §-ain, 
valamint az Vhr. 41. §-án alapul. 

 
Az eljárás során a kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bek. e) pontja alapján 
teljes személyes illetékmentességben részesül. 
 
Eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem. 
 
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. Az 

elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatók a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/e-ugyintezes 

oldalon elérhetőek. 
 
A járási hivatal hatásköre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. § (1) bekezdésén, a 

Vhr. 38/A § (1) bekezdés b) pontján, a 39. § (3) bekezdésén, illetékessége a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) 

Korm.rendelet 2.§ (6) bekezdésén alapul. 

 

A kiadmányozás joga a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás mellékletének 20. §-án, valamint a Vas Megyei Kormányhivatalt 

vezető Kormánymegbízottnak a kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) számú utasításával 

kiadott Kiadmányozási Szabályzat 7. függelék II. fejezet 2/c) pontján alapul. 

 

Szombathely, 2019. október 9. 
 
 

 

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető 
nevében és megbízásából: 

 
 
 

dr. Lampért Bernadett 

hivatalvezető-helyettes 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/e-ugyintézés
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A határozatot kapják: 
 
1. Országos Horvát Önkormányzat, 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24. 
2. Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola, 9700 Szombathely, Pázmány Péter körút 

28/a (tájékoztatásul) 
3. Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 
4. Köznevelés Információs Rendszere (Dari útján, Scan) 
5. Irattár 
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