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HATÁRozAT

Rz Ú1 eloaaóművészeti Alapítvány (1036 Budapest, Perc u.2') á|ta|fenntartott Budapest TáncmÍivészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti lskola, a Budapest Kortárstánc Főisko|a GyakorlóiskoIája
(í036 Budapest, Perc u. 2.) 20. számon nyi|vántartásba vett közneve|ési intézmény nyi|vántartásba
vételét _ az intézmény, valamint a fenntartó képvise|etére jogosu|t személyek, a midosító alapító okirat
ke|te és a fenntartói határozat száma tekintetében - jelen határozat véglegessé váIásának napjáva| az
a|ábbiak szerint

Ugyiratszám: BP-05/,l 09/00 1 98-5/20 1 8.
Ügyintéző: Agárdi Henrietta
Telefon: 06-1 -235-1 736
E-mail: aqardi"henrietta@bfkh.qov. hu

Az intézmény a|apítója:
székheIye:

Az intézmény fenntaÉója:
székhelye:

Azintézmény neve:

székheIye:

teIephe|ye/tagi ntézménye:

oM azonosító száma:

Létesítő a|apító okirat ke|te:

Módosító a|apító okirat kelte:

Az intézmény aIapfe| adata :

Azintézmény tipusa:

Az intézmény m u nkarendje:

Az intézmény képviseletére
jogosult személy neve:
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Tárgy: Határozat közneve|ési intézmény
nyi|vántartásba véte|ének módosításáról
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szakgimnáziumi neve|és -oktatás
a|apfokú művészetoktatás

többcé|ú közös igazgatású közneve|ési intézmény
a|apfokÚ művészeti iskola
szakgimnázium
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Reidl Kamilla intézményvezető
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Közneve|ési osztály
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Az intézmény adószáma:

Az intézmény pénzforgalmi
számIaszáma:

Az intézmény nyilvántaÉásba
vételének, |étesítésének napja:

A fenntartó képviseIetére
jogosult személy neve:

18136043-1-41

1 0405004-50526789-7882 1 008

1 998.

Angelus lván

A fenntartói döntést tartalmazó
határozat száma: 20í 80í03002 és 2018O1o3oo3 számú határozatok

Az intézmény nyi|vántaÉásiszáma: 20. szám

Határozatom ellen az érintettek a kézhezvételtőt számítoft 15 napon belÚl Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örőkségvédelmi, Hatisági, oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
oktatási osztályának cÍmzett, de a Budapest Főváros Kormányhivatala V' Kertjleti Hivatala Hatisági
Főosztály Köznevelési osztályához Írásban vagy sziban benyújtott fellebbezéssel éthetnek'

A Fenntartó az i||etékekrő| szó|ó 1990. éviXC||l' törvény 5. s (1) bekezdés f) pontja a|apján te|jes szemé|yes
i||etékmentességben részesÜ|t.

lNDoKoLÁs

A'z Új Etőadóművészeti Alapítvány (1036 Budapest, Perc u' 2. _ a továbbiakban: Fenntarti), mint a
Budapest TáncmÍÍvészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti lskoIa, a Budapest Kortárstánc
Főiskola Gyakorlóiskolája (1036 Budapest, Perc u. 2., oM azonosító: 101747 - a továbbiakban:
|ntézmény) köznevelési intézmény fenntartója 2018. február 19. napján kérelmet nyújtott be Budapest
Főváros Kormányhivata|a V. KerÜ|eti Hivatala Hatósági Főosztá|y Közneve|ési osztá|yához az |ntézmény
nyi|vántartásba véte|ének módosítása iránt az intézménv, va|amint a fenntartó képvise|etére jogosu|t
szemé|yek vá|tozására tekintette|.

A Fenntartó kére|méhez me||ék|etként csato|ta az Intézmény 2018. február 01. napján ke|t a|apító okiratát,
az intézmény, va|amint a fenntartó képvise|etére jogosu|t szemé|yében bekövetkezett vá|tozásró| szó|ó
fenntartói határozatát, az intézmény képvise|etére jogosu|t szemé|y midosított munkaszerződését, igazgatói
kinevezését, a|áírási címpé|dányát, valamint az oktatásért fe|elős á|lamtitkár 6627-2t2o18/KoZNEV|G
iktatószámú egyetértését. A kérelem me||ék|eteként benyÚjtásra kerü|t a fenntartó képvise|etére jogosu|t
szemé|y a|áírási címpé|dánya, a Fővárosi Törvényszék 16. Pk.63286/1990/39 számú végzése, a fenntartó
a|apítvány 2016. október 01. napján ke|t alapító okirata, továbbá a Fenntartó i||etékmentességrő| szó|ó
nyilatkozata.

Az á|ta|ános közigazgatási rendtartásró| szó|ó 2016' évi CL. törvóny (továbbiakban: Át<r.; 36' $-ában
fog|a|tak a|apján a beérkezett kére|met megvizsgá|tam és megál|apítottam, hogy a kére|em becsato|t
mel|ékletei hiányosak, ezért BP-05/109/00198-3/20,í8. Ügyiratszámú végzésemben a Fenntartit
hiánypót|ásra szó|ítottam fel. A Fenntartó a hiánypót|ásra történő fe|hívásnak maradékta|anu| e|eget tett,
megkÜ|dte az intézmény képviseIetére jogosu|t szemé|y munká|tatii igazo|ását, va|amint erkö|csi
bizonyítványának, PTE 019138 sorszámú (táncpedagigus), BKTF F17g15o azonosító számú (ok|eve|es
tánctanár) és 829l2a16/BTK sorszámú (közoktatási vezető) ok|eve|einek máso|atát.
A rende|kezésemre á||ó dokumentumok a|apján megál|apítottam, hogy Reid| Kami||a megfe|e| a nemzeti
közneve|ésrő| szó|ő2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67' $ (1) bekezdése á|ta| meghatározott
megbízási fe|téte|eknek, vagyis rende|kezik a pedagógus-munkakör betö|téséhez szÜkséges fe|sőfokú
isko|ai végzettségge|, intézményvezetői szakképzettségge|, határozat|an időre, te|jes munkaidőre szi|i
munkaszerződésse|, va|amint az intézményvezetői megbízáshoz szÜkséges az Nkt. 68. s (2) bekezdése
alapján e|őírt az oktatásért fe|e|ős á||amtitkár álta| kiadott egyetértésse|.



A Fővárosi Törvényszék 16. Pk.63286/1990/39 számú végzése, va|amint a Fenntartó 2018. január 03.
napján tartott kuratóriumi Ü|ésén hozott 20180103003 számú határozaía a|apján megá||apítottam továbbá,
hogy Ange|us |ván á|talánosan és öná||óan jogosu|t a Fenntartó képvise|etére.

Fentiekre tekintette|, va|amint arra, hogy a Fenntartó az Intézmény nyi|vántartásba véte|ének módosítását
érintő e|járásban meghatározott fe|téte|eknek e|eget tett, az Nkt. 21' $-ban biztosított jogkörömben eljárva a
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm és i||etékességem az Nkt. 21' $-a' va|amint a közneve|ési törvény végrehajtásáró| szóló
229|2012. (V|||.28.) Korm. rende|et 38/A. $ (1) bekezdés b) pontja a|apozza meg'

Az i||etékrő| az iIletékekrő| szó|ó 1990. éviXC|||. törvény 5.s (1) bekezdés f) pontjának figyelembe véte|ével
rendeIkeáem.

Afe||ebbezésijogot azAkr.116. s (2) bekezdés a) pontjában és az Nkt.21.s (12) bekezdésében fogla|tak
a|apján biztosítottam.

Je|en határozat a|apjáu| szo|gá|ó jogszabá|yok:
A nemzeti közneve|ésrő|szóló 2011. évi CXC. törvény 21. s' 67-68' S-ai;
A nemzeti közneve|ésről szó|ó törvény végrehajtásáró| szóló 22912012. (V|||'28.) Korm' rende|et
3B/A. s (1) bekezdés b) pontja;
Az á|talános közigazgatási rendtartásró| szó|ó 2016. évi CL. törvény 36. s, 116' s (2) bekezdés a)
pontja;
Az i l|etékekrőlszó|ó 1990' éviXC|| l .  t ö rvény 5.s (1)bekezdés f)pontja.
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VégIegessé vá|ást követően értesü|nek:
1. Magyar Á||amkincstár Budapesti és Pest Megyei |gazgatóság' Á||amháztartási Ügyfé|szo|gá|at-Humánszo|gá|tatások (1138

Budapest' Váci út 1 35-1 39. - elektronikus úton)
2. oktatási Hivata| Tájékoztatási és Adatfe|do|gozási osztá|y (9001 Győr, PÍ. 646' - e|ektronikus úton)
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