KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Tárgy:

Ügyszám: KEB/ 11/471-8/2014.
Ügyintéző: dr. Gál Péter

Müködési engedély módosítása

Telefon: 34 j 515-194

HATÁROZAT
A "Táncért és Oktatásért" Müvészeti Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 2. IV /25.) által fenntartott T-DANCE
Alapfokú Müvészeti Iskola (4553 Apagy, Béke út 2.) intézmény Komárom-Esztergom
megyei telephelyének KEB/ 11/600-3 /2013. számú

müködési engedélyét 2014. szeptember l. napjától módosítom.
Az intézmény fontosabb adatai:
Az intézmény hivatalos neve: T-DANCE Alapfokú Müvészeti Iskola
Az intézmény típusa: alapfokú müvészeti iskola
Az intézmény alapítója: TÁNCÉRT és OKTATÁSÉRT MÜVÉSZETI KHT.
Az alapító székhelye: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 2. IV /25.
Az intézmény fenntartója: "Táncért és Oktatásért" Müvészeti Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
A fenntartó székhelye: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 2. IV /25.
Az intézmény feladatellátási helyei:
Székhelye: 4553 Apagy, Béke út :2.
Komárom-Esztergom megyei telephelye: T-Dance Alapfokú Müvészeti Iskola
Almásfüzitői Telephelye (2931 Almásfüzitő, Ady Endre u. 4.)
Az intézmény OM azonosítója: 200439
Az intézmény adószáma: 18812277-1-15
Az intézmény alapfeladata feladatellátási helyenként:
Az intézmény székhelyén: alapfokú müvészetoktatás
Az intézmény Komárom-Esztergom megyei telephelyén : alapfokú müvészetoktatás
- Müvészeti ág: táncmüvészet
- Tanszak társastánc
Gyermekétkeztetés ellátásának módja feladatellátási helyenként:
Az intézmény típusából és alapfeladatából következően a tanulők oktatása délután
történik, ezért az intézmény feladatellátási helyén gyermekétkeztetés nincs .
A telephelyen az oktatás munkarendje: nappali munkarend
A telephelyen az évfolyamok száma: 12 évfolyam (2 év előképző, 6 év alapfok, 4
év továbbképző)
A telephelyen felvehető maximális tanulólétszám: 140 fő

Jelen határozatom ellen, a kézhezvételtől számított 15 napon belül, az Oktatási
Hivatalnak címzett, de jelen határozatban eljárt hatóságnak benyújtott
fellebbezésseilehet élni.

INDOKOLÁS
A "Táncért és Oktatásért" Müvészeti Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint a T-DANCE Alapfokú Müvészeti Iskola intézmény fenntartója
módosította az intézmény alapító okiratát, amelyet megküldött hivatalomnak és
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Tel: (34) 515-100 Fax: (34) 515-109
hivatal@kemkh.hu

kérelmezte az intézmény Komárom-Esztergom megyei telephelye működési
engedélyének módosítását. A müködési engedély módosítására azért volt szükség,
mert az intézmény Komárom-Esztergom megyei telephelyének neve megváltozott.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Műkr.)
157. § (l) bekezdése szerint a telephelyre vonatkozó müködési engedély kiadása
iránti kérelmet a telephely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyüjtani. A
telephelyre vonatkozó müködési engedély kiadása tárgyában a telephely szerint
illetékes kormányhivatal az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal
véleményének kikérésével hoz határozatot.
Mükr. 157. § (l) bekezdésének megfelelően az intézmény székhelye szerint illetékes
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal megküldte véleményét hivatalom
részére a T-DANCE Alapfokú Müvészeti Iskola Komárom-Esztergom megyei
telephelye müködési engedélyének módosítására vonatkozóan.
Az Nkt. 23. § (ll) bekezdése szerint, ha a nevelési-oktatási intézménynek a
székhelyén kívül telephelye is van, a telephelyre az e §-ban foglaltak szerint kell
engedélyt kérni. A telephely szerint illetékes kormányhivatalnak a telephelyen
müködő tagintézmény tekintetében le kell folytatnia az e §-ban meghatározott
eljárást.
A Mükr. 158. § (5) bekezdése szerint, ha a határozatokban szereplő adatokban
változás következik be, a kormányhivatal határozatot ad ki a kiegészítéssel vagy a
módosítással egységes szerkezetben.
A benyüjtott alapító okirat alapján megállapítottam, hogy az intézmény alapító
okirata megfelel az Nkt. 21. § (3) bekezdésében előírtaknak. Ebben az eljárásban a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, tüzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek
vizsgálatára nem volt szükség, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.
Hatáságom hatásköre a Mükr. 157. § (l) bekezdésén, illetékessége a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII . 21.) Korm. rendelet J . § (l)
bekezdésén alapul.
Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71 -73. §-ai, valamint a Mükr. 158159. §-ai alapján hoztam.
A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (l) és (4), 99 § (1), 102. § (1), bekezdései,
valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 4 . § (l)
bekezdése alapján adtam meg.
_
Az eljárás során nem merültek fel olyan költségek, illetve költségtérítések, melyek az
ügyfelet vagy egyéb résztvevőket érintettek volna.
A fenntartót eljárási illetékfizetési kötelezettség az illetékekről szóló 1990. évi X
törvény 5. § (l) és (2) - (4) bekezdései alapján nem terheli.
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A határozatot kapja:

l./ Táncért és Oktatásért" Müvészeti Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 2. IV /25.) 2 db eredeti példány és általa a TDANCE Alapfokú Müvészeti Iskola (4553 Apagy, Béke út 2 .)
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály (4401
Nyíregyháza 1., Pf.: 199.)
3. j Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Iroda- elektronikus úton a jogerő......""~~
emelkedést követő 5 napon belül
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