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HATÁnoZAT

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, mint köznevelési feladatot ellátó hatóság
nevében, a SZILYER Táncművészeti Nonprofit Kft. (6600 Szentes, Kossuth tér 5.; a
továbbiakban: Fenntartó) által fenntartott SZILVER Atapfokú Művészeti Iskola (6600
Szentes, Kossuth tér 5., OM azonosító: 200316 - a továbbiakban: Intézmény) működési
engedélyét a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának BE-
02/04/1469-10/2018. szárnúhatározata, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki lárási Hivatalának JN-07/22/04968-9/2019. számú határozata és a Csongrád-
Csanád Megyei Kormányhivatal CS/B07/5725-15/2020. szárnú határozata alapján a
2020/202L tanévtől

egységes szerkezetú döntésbe foglalom.

Azlntézmény múködési engedélyének adatai: (váItozás dőlt és félktivér szedéssel)

1. Alapító, fenntartó neve: Szilver Táncmúvészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségú Társaság
(6600 Szentes, Kossuth tér 5.)

2. Hivatalos neve: Szilver Alapfokú Múvészeti Iskola

2.1. Rövidített neve: Szilver AMI

3. OM azonosító szám:200376

4. Az intézmény székhelye:6600 Szentes, Kossutlr tér 5.

5. Az intézmény köznevelési alapfeladata: alapfokú múvészetoktatás

5.1. Oktatott rnűvészeti ág és tanszakok: táncmúvészett ágban (moderntánc, néptánc,
társastánc)

6. Az intézmény típusa: alapfokú múvészeti iskola (6-22 évesek számára táncmúvészet
ágban.) Az oktatás munkarendje: nappali.

7. Az évfolyamok száma: Az oktatás tizenkét évfolyamon folyik, melyből- 1-2. előképző, 1-6,
alapfokú, 7-10, továbbképző - évfolyam.

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam beíejezését követően múvészeü alapvizsgát, az utolsó
továbbképző évÍolyam elvégzését követően pedig művészet:r záróvizsgát tehet. A múvészeti
alapv tzs ga a továbbké p ző év í olyamokon való továbbtanulásra j o go sít.
A tanulók alapfokú múvészetoktatása a Múvelődési és Közoktatási miniszter 27 /1998. (VI.10.)
MKM rendelet 1-2. mellékleteként kiadott - a 3/2071. (T.26.) NEFMI rendelet hatályba lépését
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követóen - az alapíokú múvészetoktatás követelménvei és tantervi programja alapján folvik a

2011 / 72- es tanév tól f elmenó renclszerben.
Azon tanulók alapfokú múvészetoktatása, akik a 3/2071. (I.26.) NEFNII renclelet hatálvba
lépését megelózóen folytatott képzések valamelyikében t:rár tészt vettek, tanulmánvaikat
ugvanabban a képzésben folytathatják a Múvelőclési és Közoktatási miniszter 27/1998.

(u.10.) MKM renclelet 3 §-ának (3) bekezdése alapján kiadott, az alapÍokú rnívészetoktatás
követelményei és tantervi programja szerint. A képzést az intézmérry az ó számukra a tön-érrr'

aclta lehetóségek figyelembevételével legkésóbb a2026/27-es tanévig biztosíLla.

8. Azlntézmény alapfeladatai és a felvehető maximális létszámok a Csongrád-Csanád
megyei f eladatellátási helyeken:

Székhely: 6600Szentes, Kossuth tér 5.

Oktatott múvészett ágés tanszak: táncmúvészeti ágban
társastánc, néptánc és moderntánc tanszakon

Felvehetó maximális tanulóléts zám: 1,50 íő
Ellátott alapfeladat Oktatás

munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú műv észetoktatás - csoportos nappali 150

'felephelyei:

1. sz. telephely: 6750 ,\Igyő, Búvár u. 5.

Oktatott múvészetí ág és tanszak: táncmúvészeti ágban- társastánc tanszakon
Felvehető maximális tanulóléts zán: 1,20 íő

2. sz. telephely 6648 Csongrád-Bokros, Bokros u.29.
Oktatott ttűvészeti ág és tanszak: táncművészeti ágban -társastánc tanszakon
Felvehetó maximális tanulóléts zárn: 50 íő

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú múvészetoktatás - csoportos nappali 50

3. sz. telephely:6636 Mártély, Fő u.49.
Oktatott rnűvészeti ág és tanszak: táncművészetl, ágban társastánc tanszakon, felvehetó

maximális tanulóléts zárn: 40 fő

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú művészetoktatás - csoportos nappali 120



Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legna5yobb
tanulólétszám

Alapfokú múvészetoktatás - csoportos nappali 40

4. sz. telephely: 6630 Mindszent, Szabadság tér 37 ,

Oktatott művészeti ág és tanszak: táncmúvészeti ágban társastánc tanszakon
Felvehető maximális tanulóléts zám: 240 íő

5. sz. telephely: 6622 Nagymágocs, Rákóczi F. u.27.
Oktatott múvészett ág és tanszak: táncmúvészeti ágban társastánc tanszakon
Felvehetó maximális tanulóléts zám: 1,30 íő

6. sz. telephell-:6622 Nagymágocs, Szentesi út. 40.
Oktatott múvészetí ág és tanszak: táncművé szeti ágban társastánc tanszakon
Felvehető maxirrrális tanulóléts zám: 100 íő

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú művészetoktatás - csoportos nappali 100

7. sz. telephely: 6600 Szentes, Deák Ferenc u. 53-55.
Oktatott múvészeti ág és tanszak: táncmúvészeti ágban társastánc tanszakon, Felvehető
maximális tanulóléts zárn: 120 íő

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú múvészetoktatás - csoportos nappali 120

8. sz. telephely: 6600 Szentes, KlauzáI Gábor u,1,2-18.
Oktatott múvészetí ág és tanszak: táncmúvészeti ágban moderntánc, néptánc és társastánc
tanszakon
Felvehetó maximális tanulóléts zárn: 200 íő

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Ala pfokú művészetokta tás - csoportos nappali 200

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú múvészetoktatás - csoportos nappali 240

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú műr,észetoktatás - csoportos nappali 130



9. sz. telephelv: 6600 Szentes, Köztársaság u. 6.
Oktatott múvészeti ág és tanszak: táncmúvészeti ágban társastánc tanszakon
Felvehetó maximális tanulóléts zám:70 íő

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú múvészetoktatás - csoportos naPpali 70

10. sz. telephely: 6600 Szentes, Csongrácl i út 2.
Oktatott művészeti ág és tanszak: táncmúvészeti ágban társastánc és moderntánc
tanszakon
Felvehető maximális tanulóléts zárn: 200 íő

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú műv észetoktatás - csoportos nappali 200

11. sz. telephely: 6600 Szentes, Kossuth L. tér 2.
oktatott míivészeti ág és tanszak: táncmúvé szeti ágban társastán c és néptánc tanszakon
Felvehető maximális tanulóléts zám:700 íő

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú múvészetoktatás - csoportos nappali 100

12. sz. telephely: Mindszent,Iskola u.72-76.
Oktatott művészeti ág és tanszak: táncmúvé szeti ágban társastánc tanszakon
Felvehető maximális tanulóléts zám:80 íő

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú múvészetoktatás - csoportos nappali 80

13. sz. telephely: 6600 Szentes, Tóth fózsef u. 5.
Oktatott múvészeti ág és tanszak: táncmúvé szeti ágban társastánc, néptánc és moderntánc
tanszakon
Felvehető maximális tanulóléts zám:250 íő

Ellátott alapfeladat Oktatás
munka-
rendie

Legnagyobb
tanulólétszám

Alapfokú múvészetoktatás - csoportos nappali 250

A Csongrád-Csanád megyei feladatellátási helyeken felvehetó maximális létszám: 1850 fő
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9. Békés me5yében található telephelyek, az ellátott köznevelési alapfeladatok
me gnevezés e, továbbá a le gmagasabb f elvehető tanulóléts zátnok:

1,.) 5946 Békéssámson, Andrássy utca 41.

Ellátott alapfeladat, n:rűvészett ág, tanszak megnevezése: alapfokú múvészetoktatás
táncmúvés zett ágban társastánc tanszak
Legmagasabb felvehetó tanulólétszám: 200 íő

2.) 5561 Békésszentandrás, Bethlen Gábor utca 19.
Ellátott alapfeladat, rnúvészett ág, tanszak megnevezése: alapfokú múvészetoktatás
táncmúvés zeLt ágban társastánc tanszak
Le gmagasabb felvehető tanulóIétszárn: 760 íő

3.) 5932 Gádoros, Iskola utca 4.

Ellátott alapfeiadat, rníivészeLt ág, tanszak megnevezése: alapfokú múvészetoktatás
táncmúvés zeLl, ágban társastánc tanszak
Legmagasabb felvehető tanulólétszám: 220 íő

4.) 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2.,5948Kaszaper, Árpád utca 31.

Ellátott alapfeladat, rnűvészett ág, tanszak megnevezése: alapfokú múvészetoktatás
táncmúvés zett ágb an társastánc tanszak
Legmagasabb felvehető tanulólétszárn: 760 íő

5.) 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth Lajos utca 58.

Ellátott alapíeladat, műllészetl, ág, tanszak megnevezése: alapfokú múvészetoktatás
táncmúvés zet:, ágb an társastánc tanszak
Legmagasabb felvehető tanulólétszám: 1,60 fő

6.) 5668 Nagybánheg-yes/ Kossuth Lajos utca 66.

Ellátott alapfeladat, rnűvészeb, ág, tanszak megnevezése: alapfokú múvészetoktatás
táncmúvés zett ágb an társastánc tanszak
Legmagasabb felvehetó tanulól étszárn: 100 fő

7.) 5751, Nagykamarás, Ady Endre utca 1.

Ellátott alapfeiadat, mílvészetl ág, tanszak megnevezése: alapfokú múvészetoktatás
táncmúvés zett ágban társastánc tanszak
Le gmagasabb felvehető tanulól étszám: 140 fő

8.) 5900 Otosháza, Eötvös tér 2.

Ellátott alapfeladat, míivészet:. ág, tanszak megnevezése: alapfokú múvészetoktatás
táncmúvés zett ágban társastánc tanszak
Legmagasabb felvehető tanulól étszárn: 1 00 fő

9.) 5540 Szarvas, Szabadság út 6-8.

Ellátott alapfeladat, r,.;rűvészett ág, tanszak megnevezése: alapfokú múvészetoktatás
táncmúvés zeh, ágban társastánc tanszak
Legmagasabb felvehető tanulól étszám: 150 íő

10.) 5551 Csabacsúd, Iskola utca 11.
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Ellátott alaPfelaclat, művészeti ág, tanszak megnevezése: alapfokú múvészetoktatás
táncmúvészeti ágban társastánc tanszak
Legmagasabb felvehetó tanulól étszám: 100 fő

10. fász-Nagykun-Szolnok megyében található telephelyek, az ellátott köznevelési
alaPfeladatok megnevezése, továbbá a legmagasabb felvehető tanulólétszámok:

1. sz. telephely: 5462Clbakháza, Czibaklmre tér 40.
(Clbakházi Damjanich János Általános Iskola)
Ellátott alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
Oktatott művészett ág és tanszak: táncmúvészeti ág, társastánc tanszak
Felvehető maximális tanulólétsz ám 160 íő

2. sz. telephely: 5465 Cserkeszólő, Ady Endre utca 1.

(Cserkeszólői Petófi Sándor Általános Iskola)
Ellátott alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
Oktatott múvészeti ág és tanszak: táncmúvészeti ág, társasánc tanszak
Felvehető maximális tanulólétsz ám:2OO íő

3. sz. telephely: 5475 Csépa, Béke utca 118/8
(Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Petófi Sándor Tagintézménye)
Elláton alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
Oktatott múvészeti ág és tanszak: táncmúvészetl ág, néptánc és társastánc
tanszakok
Felvehető maximális tanulólétsz ám:760 íő

4. sz. telephely:5062 Kőtelek, Zrtnyiűt3.
(Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Múvészeti Iskola,
ovoda- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tagintézménye)
Ellátott alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
Oktatott múvészeti ág és tanszak: táncmúvészeti ág, társastánc tanszak
Felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő

5, sz, telePhe"i,:Íi:,*ffi".T*""^i,ffi::"'rxf;"T'áli 
Központ szabó Gyula

Múvelődési Központ Intézményegysé ge)
Ellátott alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
Oktatott múvészeti ág és tanszakok: táncmúv észett ág, moderntánc,
néptánc és társastánc tanszakok
Felvehető maximális tanulólétszánr: 200 íő

6. sz, telephely: 5435 }larúű, Május 1. űt2.
(Marffúi Józseí Attila Általános Iskola)
Ellátott alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
Oktatott múvészeti ág és ánszak: táncmúvészeti ág, társastánc tanszak
Felvehető maximális tanulólétszám: 300 fó



7. sz. telephetv: 5451 Öcsöc1, Köztársasá gút37-39.
(öcsöcli 

J ó zseí Attila Al;Ú.;, i.r.r")
Ellá tott alapfelaclat alapfokú múvészetoktatás
oktatott múvészeti ág ás tanszak: táncmúvészeti ág, társastáHc tanszakFelvehető maximális ianulóiétsz ám:2O0 íő

8. sz. telephely: 5476Szelevény, Petőfi Sándor utca 13.
(Cserkeszólői Petófi Sánclor Általános Iskola Szelevényi Tagintézménye)Ellátott alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
oktatott múvészeti ág Js tanszak: táncmúvészeti ág, társastánc tanszakFelvehető maximális ianuiólétszám: 80 fő

9. sz. telephely: 5000 Szolnok, Templom utca 6.
(Szegő Gábor Általános Iskola)
Eilá to tt alapfela d a L alapfokú Áű, é s z e tokta tásoktatott múvészeti ág ás tanszak: táncmúvészeti ág, társastáHc tanszakFelvehető maximális tanulólétsz ám: l00 íő

70. sz. telephelr,: 5000 Szolnok, Pozsonviút57.
(DON,IINÓ 2001 KFT.)
Ellá to tt alapfeiaclat alapfokú múvészetokta tásoktatott múvészeti ág és tanszak: ácmitvészeti ág, társastánc tanszakFelveheiő nraximális ianulólétsz ám:75O íő

77, sz, telephel1,: 5000 Szo]rrok, Széchen,i Istr-án körot, 22.
(Szolrroki Szent-Gr,örgl,i Albert Általános Iskola)Eitátott aiapfelaclat: alapfokú múvészetok ta tásoktatott múvészeti ág Js tanszak: táncmúvészeti ág, társastáHc tanszakFelvehetó maximális ianulólétsz ám:40O íő

72, sz, telepheiy: 5467 Tiszatöldvár - .F{omok, Döbrei János út 133.(Homoki Általános Iskola)
Ellátott alapfelaclat alapfokú múvészetoktatás
oktatott múvészeti ág és tanszak: táncmúvészeti ág, társastáHc tanszakFelvehető maximális tanuiólétszám: 150 fő

73, sz, telepheiy: 5430Tiszaföldvár, Kossuth Lajos ft776_t2O.
(Tiszaföldvári Kossuth Lajos Ár"Ú"., Iskola)
Eilátott alapfeladat alapfákri múvészetoktatás
oktatott rnűvészett ág és tanszak: táncmúvészeti ág, társastánc tanszakFelvehető maximális tanulólétsz ám:260 fő

74, sz. telephely: 5430Tiszaíöldvár,Malom utca 1.
(Városi Múvelódé si Ház)
Ellátott alapfelaclat alapfokú múvészetoktatás



Oktatott múvészeü ág és tanszak: táncmúvészet-t ág, moderntánc és
társastánc tanszakok
Felvehetó maximális tanulólétszám: 160 fó

75. sz. telephely: 5477Tiszaktirt, FO tttca2.
(Tiszakürti Körzeti Általános Iskola)
Ellátott alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
Oktatott múvészeti ág és tanszak: táncmúvészett ág, moderntánc és

társastánc tanszakok
Felvehető maximális tanulólétsz árn:720 íő

76. sz. telephely: 5474Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 26.

(Cserkeszőlői Petófi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézmé-nye)
Ellátott alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
Oktatott múvészeti ág és tanszak: táncmúvészeti ág, társastánc tanszak
Felvehető maximális tanulólétszám: 80 fő

77. sz. telephely: 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 40.

(Kunszentmártoni Általános Múvelődési Központ)

Ellátott alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
Oktatott múvészeti ág és tanszak: táncmúvészett ág, társastánc tanszak
Felvehetó maximális tanulólétszám: 300 fő

18. sz. telephely: 5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc 4.

(Kunszentrnártoni Általáno s Iskola és Alapf ok ű }/ríiv észeti Iskola)

Ellátott alapfeladat alapfokú múvészetoktatás
Oktatott művészett ág és tanszak: táncmúvészeti ág, társastánc tanszak
Felvehetó maximális tanulólétszám: 150 fó

11. }ász-Nagykun-Szolnok megye összesen: 3270 íő.

T2. Az intézmény adőszárna: 18837 287 -7-76

13. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény alapító fenntartóját mint tulajdonost
illeti meg.
-],4. Az Intézrnény gazdálkodásaz Az intézmény a fenntartó áItaI jóváhagyott költségvetés
előir ány zatai f ele tt r end e lke zik. Az tnté zrnény öná 11ó an gaz dálko dó .

15. Az intézmény tanulóétkeztetést nem szervez.

Az eljárás során nem merültek fel olyan költségek, illetve költségtérítések, melyek az
ügyfelet vagy egyéb résztvevőket érintettek volna.
Döntésem a közlésse1 végleges és végrehajtható, ellene köztgazgatási úton további
jogorvoslatnak helye nincs.



Az érdekelt a clÖntés,ellen jogsérelemre hivatko zássa7közigazgatási pert inclíthat. Az erreiránYulÓ keresetet a clöntés k;zeJtol számítottso r-,upor-, belü], a Szegecli Törvényszéknekcímezve, cle Hatóságomhoz nyújthatja be. PUri Delul/ a Szeg€
Cazdálkodó szervezet (icleéri'á u, egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képvise]őveleliárÓ fél a keresetlevelet ioghutáiyo.u.,, kizár.ólag. szabályszerúen előterjesztettelektronikus formáb an/ aZ 

"t"i"t'Jr"rlt us tigyintnru, u, a bizalmi szolgáItatások álta]ánosszabálYairÓI szÓlÓ tÖrvénYben meghat árŐ)ott elektronikus úton [r?n ,"r-ra szer útlán)terjesztheti elő.

§.o.t"Íffi:x;:,:T:.j:j;,T".,1elperes 
a keresetlevelet jogsz abáIyban meghatár ozott

meg kel1 jelölni a clöntéssel okozott jogsérelm et, az annak alapjáu|bizorryítékok előaclásával, o. , ui.Jrag áontesére irányuló határozott

A bíróság a pert tárgyaláson kívÜl bíráljael, ha azo,nban a íél.tárgyalástartás átkéri, úgyerrÓl a keresetberr kell nYiiatkoznia. Ennák 
"Í-,rturrtása miatt iguiJta"nuk nincs helye.

i.,i"Í'fi'"'i[:'-T::".^:?"'i]letéke 30,000,- Ft, azonban a keresefre i]letéket leróni nem
Akeresetr".,o1ffi i:L::?T"l1já",€;§l#q;:t*lÍ:::i:,^^*:j*xd*,
bíróságtól az eljárás során bármikor azonnaltjogvédelem kérhető.

Indokolás
A nemzeti kÖznevelésrŐI szóló tc;i1o1r,._l-égrehajtásától szó7ó 229/2072. (V1'i.28.) Korm.rendelet (a továbbiakla1: Korm, 

' 
j 
'? § tsl i"t";a;re rendelke zik árróI: ,Ha aköznevelésiintézménvnek a székhelyén kívtli'telephelve * ;".; a telephel yíe azNkt. 23. §-a szerintmúkÖdesi engeclélYt kefi korni, A teiepháiy ,r".ir,,, ,rr"iji"r'i..áárrnivatal a kére]embenr'Újtásáról 8 naPon belül értesíti a, iníermZny székhelye szerint;il"a", kormányhivatalt.A telePhelvre vona tkozó mtikoclás] 
"ÖÖ'i;'o-;" iránti kérelmet a telephely szerintilletékes kormánYhivatal bírálja"i, Á 
"egi"g"..e vat nataro zato,t,,,"g-tu1l küldeni a székhelyszerint illetékes kormánYhivatalnak, amel/ a múködési. engedélyt á telephelyre vonatkozómúködési engedélyre tekintettel eg}séges döntésbe Íoglalja.''

Az idézett jogszabálY rendelkezése szerint a székhely szerint illetékes hatóság valamennvifeladatellátási helyre vonatkozó 
"gyr;;;;;;;áöLr, -uoooési engedélyt ad ki.

A fentiek érelmében Haóságom - hivatalból indított eljárásban _ az ewséges szerk ezet,úengedélY határozatot a 
Péké; MegYei Kormányhi""i"r ilékéscsab ai yrásiHivatalának BE_02/04/7469-70/2078. számú n"tufJr.Ylra Jasz-Naslr<l1szllnok Megyei KormányhivatalSzoinoki Járási Hivatal-a.|N-oz7n)'+o68-g/2019. 

"}íÁ, haározataér,á Cro.,grád_Csanád
nTr"J[:frT]lJIlTJ,:,'# 2:!*::í:*,::;-:Íil""ur,"res mtikoJe,i 

",,guíery" "'o,;;

A keresetler-elben
szolgáIó tények és
kérelmet.



Hatóságom hatáskörét az Nkt. 23. § (2)-(10) bekezdései és a nemzeti köznevelésrőI szóIó
törvény végrehajtásáróI szóLő 229/2012. §nI. 28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdése
aIapozzák meg, illetékességét a fóvárosi és megyei kormányhivataiokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokróI szóIó 86/2019, (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése írja
eiő.

Szeged, 2020. szeptember 2.

kormány megbízásábóI

Ez a döntés

ev ..:.?.,no .9f" napián

"i;i,#?,é_,_,_*_T\

A határozatot kapják: \t . .i'1,1-;
1. Szilver Táncmúvészeti Nörrpíofit Korlátolt Felelósségíi Társaság (6600 Szentes, Kossutlr tér 5.

L,I:

elektronikus úton)
2. Szilver Alapfokú Múvészeti Iskola (6600 Szentes, Kossuth tér 5.)

3. Magyar Áilamkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (KRID 443365316)
4. Oktatási Hivatal (KIR)
5. Irattár
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