
A(z) TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (2831 Tarján, Rákóczi utca 39) által
benyújtott,  2022.  augusztus 29.  napján,  a  11-TNY-346-1/2022-845258 iktatószámon érkeztetett,
TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA megnevezésű (törzskönyvi azonosító:
845258) törzskönyvi jogi személyre vonatkozóan benyújtott változás-bejelentési kérelemnek teljes
egészében helyt adok. A benyújtott okiratok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A  törzskönyvi  jogi  személy  Magyar  Államkincstár  által  vezetett  közhiteles  törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzett adatain a kérelmezett módosításokat 2022.09.01 alkalmazási dátummal
átvezettem.

Ügyintézés helye: 2800 Tatabánya, Komáromi utca 6
Ügyintéző: Fenyvesi Julianna
Telefonszám: 34/519-528

Iktatószám: 11-TNY-346-2/2022-845258
Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartási adatok

módosítása
Melléklet: Törzskönyvi kivonat

Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

HATÁROZAT

A(z)  TARJÁNI  NÉMET  NEMZETISÉGI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  törzskönyvi  jogi  személy
törzskönyvi  nyilvántartásba  bejegyzett  módosított  adatait  a  határozatom  mellékletét  képező
Törzskönyvi kivonat tartalmazza.

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  80.  §  (1)
bekezdésén, 81. § (2) bekezdés a) pontján, 85. § (3) és (6) bekezdésén, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 104. § (2) bekezdésén alapul.

A  Magyar  Államkincstár  Komárom-Esztergom Megyei  Igazgatóság  törzskönyvi  nyilvántartási
eljárásra vonatkozó hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról
szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.

Tatabánya, 2022. augusztus 30.

P.H.
dr. Vida Dóra

igazgató

...........................................................

Kapják:

TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (2831 Tarján, Rákóczi utca 39)1.
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság (2800 Tatabánya, Komáromi utca 6)2.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: dr. Vida Dóra


Egyedi azonosítója: KT11129


Beosztása: igazgató


Szervezeti egység megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2022.08.30 14:32:16


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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