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Az Úi EIőadómíivészeti Alapítvány (1036 Budapest, Perc u. 2') á|tal fenntartott Budapest
Táncművészeti Szakközépiskola, KoÉárs MíÍvészeti Gimnázium és Alapfokú Művészeti lskola, a
Budapest KoÉárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája (1036 Budapest, Perc u. 2.) 20. számon
nyi|vántartásba vett közneve|ési intézmény nyilvántartásba véte!ét 20í6. szeptember í.ei hatállyal. a
nemzeti közneveIésről szó|ó 201,|. évi cXc. törvény vá|tozásaivaI összhangban, valamint a
gimnáziumi fe|adat törlésének vonatkozásában az a|ábbiak szerint

Ugyiratszám : BP l 1 0o9l 1 4050-4|201 6,
Ügyintéző: Karakó Éva
Telefon: +36-1 1235-1736
E-mail: karako.eva@bfkh.hu

Az lntézmény alapítója :
székhelye:

Az intézmény fenntaÉója:
székhelye:

Az intézmény neve:

székhelye:

telepheIye/tag intézménye :

oM azonosító száma:

Létesítő alapító okirat keIte:

Módosító aIapító okirat kelte:

Bur;ap'nsr F*vÁn*s
KÖRI4Ar'iYHlVATÁLÁ

Tárgy: Határozat közneve|ési intézmény
nyiIvántartásba véte|ének m ódosításáró|

Me l |ék|et : -
H iv .  szám:-

módosí tom.

Ú; etoaoom rivészeti A|apítvány
1036 Budapest, Perc u. 2.

Ú1 rloaoomovészeti A|apítvány
1036 Budapest, Perc u. 2.

Budapest Táncművészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti |skoIa, a Budapest KoÉárstánc FőiskoIa
Gyakor|óisko|ája
1036 Budapest, Perc u.2.

101747

.1991 . ápri l is 30.

1998. augusztus2T.
2004.február 16.
2005. május 31.
2006' május í6.
2047. mqus 17.
2008. június 3'
2o11. má4us 24'
2013' május 23.
2013. augusztus 5.
2016. május 17.

Epítésügyi és orökségvéde|mi, Hatósági, oktatási és Törvényességi Fe|ügye|eti Főosztály
'|056 Budapest, Váci u. 62.64._ í364 Bp., Pf.:234, -Telefon: +s6 (1) 328-5844 - Fax: +36 (1) 485-6996

E-mail: oktatas.budapest@bfkh.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



Az intézmény a Iapfelad ata :

Az intézmény típusa:

Az intézmény munkarendje:

Az intézmény képviseletére
jogosult személy neve:

Az intézmény adószáma:

Az intézmény pénzforg a I m i
számIaszáma:

Az intézmény nyi lvántaÉás ba
vételének, létesítésének napja:

A fenntaÉó képviseletére
jogosult személy neve:

A fenntartó döntést tarta|maző
határozat száma:

Az intézmény nyi|vántaÉási száma:

Oldal:2 I 3

szakgimnáziumi neve|és -oktatás

alapfokú művészetoktatás

többcé|Ú közös igazgatású közneve|ési intézmény
alapfokú művészeti isko|a
szakgimnázium

nappal i

Ange|us |ván intézményvezető

18136043-1-41

1 0405004-5 05267 89-7 882 1 008

1 998.

Grencsó lstván

1t25042016.

20. szám

Határozatom el|en az érintettek akézhezvéte|tő| számított 15 napon be|ü| az oktatási Hivata|hoz címzett,
de a Budapest Főváros Kormányhivata|ához postai úton vagy szemé|yesen benyújtott fe|lebbezésse|
é|hetnek.

A Fenntartó az i||etékekrő| szóló 1990. évi XC|||. törvény 5.s (1) bekezdés f) pontja alapján te|jes
szemé|yes i||etékmenetességben részesü|t.

tNDoKoLÁs

Az Úi E!őadóművészeti Alapítvány (1036 Budapest, Perc U. 2.) á|ta| fenntartott Budapest
Táncművészeti SzakközépiskoIa, Kortárs Művészeti Gimnázium és AlapfokÚ Művészeti lskola, a
Budapest Kortárstánc Főisko|a Gyakorlóiskolája (1036 Budapest, Perc u. 2') 20. számon
nyi|vántartásba vett neve|ési-oktatási intézmény nyi|vántartásba véte|ének módosítása iránt kére|met
nyújtott be Budapest Főváros Kormányhivata|ához (a továbbiakban: Kormányhivata|) a nemzeti
közneve|ésrő| szó|ó 2a11 . évi CXC' törvény és az országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjérő| sző|ő 15ol2012.Korm'r' vá|tozásaiva| összhangban meghozott
döntései' va|amint a gimnáziumi fe|adat tör|ésének vonatkozásában.

A fentiekre tekintette| a nemzeti közneve|ésrő| szóló 2O11. évi CXC. törvény 21. $-a, valamint a neve|ési-
oktatási intézmények működésérő| és a közneve|ési intézmények névhaszná|atáról szó|ó 2ot2o12.
(V|||.31.) EMMI rende|et 157. s (2) bekezdésében biztosított jogkörömben e|járva a rende|kező részben
fog| a|ta k szeri nt ha|ároztam'
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l||etékességem a fővárosi és megyei kormányhivata|okró|, va|amint a járási (fővárosi kerÜ|eti) hivatalokró|
sző|ó 6612015. (|l|. 30') Korm. rende|et 2. s (1) a|apozza meg'

Az i||etékmentességet az il|etékekrő| szó|ó 1990' éviXCl||. törvény 5. s (1) és (2) bekezdésére tekintette|
biztosítottam.

A fe||ebbezési jogot Ket. 98. $ (1) bekezdésében, a 99. $ (1) bekezdésében és a 102. $ (í)
bekezdésében fog I a|tak a|a pján b iztosítottam.

Je|en határozat a|apjáuI szo|gáló jogszabá|yok:
A nemzeti közneve|ésrő| szóló 2011' évi CXC' törvény 21. $.a,
A neve|ési-oktatási intézmények működésérő| és a közneve|ési intézmények névhaszná|atáró|
szo|o20l2a12' (V|||.31.) EMM| rendelet 157. s (2) bekezdése,
A közigazgatási hatósági e|járás és szo|gá|tatás á|ta|ános szabá|yairól szó|ó 2004. évi CXL.
törvény 71-72. s' 81/A $-a' 98.$ (1) bekezdése, 99. $ (1) bekezdése, 102. $ (1) bekezdése,
Az il|etékekrő| szó|ó 1990' évi XC|||. törvény 5. s (1)-(3) bekezdése,
A fővárosi és megyei kormányhivata|okró|, va|amint a járási (fővárosi kerÜ|eti) hivata|okró| szó|ó
6612015. (|||'30.) Korm. rendelet 2' s (1) bekezdése,
Az oktatási Hivata|ró| sző|ő 121l2o13. (|V. 26.) Korm. rende|et 4. s (1) bekezdése.

Budapest, 2016. jÚnius !b,

Dr. György lstván
kormánymegbízott megbízásábó|
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A fe||ebbezés jogáró| a mai napon lemondok. 2o16' ;únius ,/Á
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1{)36 Budapest, 13ür{ {'.|.i..;;.' .:
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J elen határoza t zo 1 6' iúnius!Á, na pjá n jogerős.

A határg<ltot kapják:

k) tli E|őadóművészeti A|apítvány (,l036 Budapest, Perc u' 2.) (3 pé|dányban)
2. oktatási Hivata| Tájékoztatási és Adatfe|do|gozási osztá|y (9001 Győr, Pf. 646.)
3. Magyar Ál|amkincstár Budapesti és Pest Megyei lgazgátóság, Á|iamháztartáái Ügyfé|szo|gá|at-Humánszo|gá|tatások

(1 1 38 Budapest' Váci út 1 35.1 39.)
4. Budapest Főváros Kormányhivata|a/|rattár


