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BP/1009/04916-4/2020.
Bajkó Balázs
+36 -1/328-5859
bajko.balazs@bfkh.gov.hu
Határozat nevelési-oktatási intézmény
működési engedélyének módosításáról

HATÁROZAT
A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. – a
továbbiakban: Fenntartó) által fenntartott Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon (1212
Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. – a továbbiakban: Intézmény) 137. számon nyilvántartásba vett
nevelési-oktatási intézmény működési engedélyét 2020. szeptember 1. napi hatállyal – telephelyének törlése
és szakgimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladata jogszabályoknak való megfeleltetése okán – az alábbiak
szerint
módosítom.
Az intézmény alapítója:
székhelye:

Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány
1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.

Az intézmény fenntartója:
székhelye:

Burattino Szociális és Kulturális Egyesület
1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.

Az intézmény neve:
Az intézmény rövid neve:
székhelye:
telephelyei:

Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon
Burattino Iskola
1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.
1213 Budapest, Pálma utca 42. (lakásotthon)
1213 Budapest, Szőlős utca 5. (gyermekotthon)
1213 Budapest, Csepeli Mátyás utca 18. (törölve)

Az intézmény OM azonosító száma: 035187
Az intézmény adószáma:

18230398-1-43

Törvényességi felügyeleti szerve:
Általános törvényességi felügyelet: Budapest Főváros Kormányhivatala
Szakmai törvényességi felügyelet: Burattino Szociális és Kulturális Egyesület
Az intézmény típusa:

többcélú, közös igazgatású köznevelési és gyermekvédelmi intézmény
általános iskola
gimnázium
szakgimnázium
gyermekotthon

Oktatási és Köznevelési Osztály
Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.– Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234. – KÉR azonosító: KHIV BUK HOF OKO –
Telefon: +36 (1) 328-5844 – E-mail: oktatas@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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(Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály BP/0502/135-2/2019., BP/0502/1353/2019. és BP/0502/135-1/2019. számú határozatai alapján működik)
Az intézmény alapfeladata:

általános iskolai nevelés-oktatás
gimnáziumi nevelés-oktatás
szakgimnáziumi nevelés-oktatás
felnőttoktatás
a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű tanulók nevelése, oktatása
Az intézmény ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján integráltan oktatható, nevelhető sajátos
nevelési igényű
- mozgásszervi
- érzékszervi fogyatékos,
- értelmi vagy beszédfogyatékos,
- több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos,
- autizmus spektrum zavarral,
- egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartás szabályozási) zavarral küzdő
tanulókat.

székhelyen:
általános iskolai nevelés-oktatás
1-8 évfolyamon nappali és esti munkarend szerint
gimnáziumi nevelés-oktatás
9-12. évfolyamon nappali és esti munkarend szerint
szakgimnáziumi nevelés-oktatás
 a 2020/2021. tanévtől induló képzés
Magyar
Képesítési
Keretrendszer
szint

képzési
terület

4
4

sorszám

szakképesítés
neve

szakirány részszakképesítés/ráépülés

0119

01

Pedagógiai
munkatárs

0215

09

Táncos II.

Gyógypedagógiai
asszisztens
Kortárs-modern táncos
Színházi táncos

ágazat
(tanulmányi
terület)

képzési
idő

Digitális
Kompetencia
Keretrendszer
szint

munkarend

Pedagógia

2 év

4

nappali, esti

Művészet

2 év

4

nappali, esti

gyakorlati képzés megszervezésének módja:
saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely)
Az intézmény munkarendje:

nappali rendszerű
felnőttoktatás: esti
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Az intézmény maximális
tanulólétszáma:

430 fő
maximális ebből
létszám
SNI

intézménytípus

munkarend

Általános iskola 1-4. évfolyam

nappali

55 fő

30 fő

nappali

95 fő

30 fő

esti

60 fő

-

nappali

80 fő

20 fő

esti

80 fő

-

nappali

40 fő

10 fő

esti

20 fő

-

430 fő

90 fő

Általános iskola 5-8. évfolyam

Gimnázium 9-12. évfolyam

Szakgimnázium 13-14.
évfolyam
összesen:

Az Intézmény székhelyén az épületben egyidejűleg bent tartózkodók létszáma a nappali és esti munkarend
átfedése esetén sem haladhatja meg a 400 főt.
Az intézmény gazdálkodásának módja: önálló gazdálkodás
Az intézményben a tanulóétkeztetés
ellátásának módja:

saját főzőkonyha működtetésével

Az intézmény nyilvántartási száma:

137.

Az Intézmény a közegészségügyi és tűzvédelmi feltételeknek jelen határozat indokolási részében
foglaltak szerint felel meg.
A döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Fővárosi Törvényszékhez címzett közigazgatási
jogvita eldöntése iránti kérelmet (keresetlevél) lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől
számított 30 napon belül kell Budapest Főváros Kormányhivatala döntést hozó szervezeti egységénél
benyújtani vagy postára adni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen
kapcsolattartási formát választó természetes személy valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet a keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszer
igénybevételével nyújthatja be.
A bírósági eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A.
§ (1) bekezdése alapján 30.000.- forint. Az illeték megfizetése az Itv. 74. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
teljesíthető.
A Fenntartó az Itv. 5. § (1) bekezdés d) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.
INDOKOLÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. – a továbbiakban: EMMI) a
Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. – a továbbiakban:
Fenntartó), mint a Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon (1212 Budapest, Táncsics Mihály
utca 27-29., OM azonosító: 035187 – a továbbiakban: Intézmény) fenntartójának az Intézmény működési
engedélyének módosítására irányuló kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási
Főosztály Oktatási és Köznevelési Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal) áttette.
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A kérelem áttételét az EMMI VIII/4846-5/2020/KOZNEVIG számú végzésében és VIII/4846-6/2020/KOZNEVIG
számú határozatában foglaltak indokolták. Ezen döntések alapján az EMMI az Intézmény tekintetében az
egyedi megoldásokat alkalmazó köznevelési intézményekre vonatkozó hatáskörének hiányát megállapítva az
Intézmény egyedi megoldásokat alkalmazó köznevelési intézményként való nyilvántartásba vételét
visszavonva az Intézmény hatályos nyilvántartásba vételét és működési engedélyét a hatályos jogszabályokkal
összhangban a Kormányhivatalhoz áttette.
A Fenntartó az Intézmény működési engedélyének módosítását az Intézmény 1213 Budapest, Csepeli Mátyás
utca 18. szám alatti lakásotthon telephely törlése és szakgimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladata
jogszabályoknak való megfeleltetése okán kérelmezte. A Fenntartó kérelméhez mellékelte az Intézmény
módosított alapító okiratát és az annak elfogadásáról szóló fenntartói határozatot, továbbá nyilatkozatát a 1213
Budapest, Csepeli Mátyás utca 18. szám alatti lakásotthon telephely feletti rendelkezési jogának
megszűnéséről és a telephelyen folytatott szociális szolgáltatásnak a hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya általi törléséről való
intézkedéséről. Budapest Főváros Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya BP/0502/1629-3/2019. számú határozatával a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartásából törölte az Intézmény 1213
Budapest, Csepeli Mátyás utca 18. szám alatti telephelyet, mint szociális szolgáltatást nyújtó telephelyet.
Közegészségügyi szempontból a BP-05/109/00523-11/2018. ügyiratszámú határozatban feltüntetett Budapest
Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala által kiadott BP-20/NEO/03115-4/2018. ügyiratszámú
közegészségügyi szakmai vélemény, tűzvédelmi szempontból az Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
35120/3160-4/2018. ált. ügyiratszámú szakmai véleménye érvényes.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Hatásköröm és illetékességem a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. §-a, valamint a
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A. § (1)
bekezdése alapozza meg.
Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. §,
80. § (1) és 81. § (1) bekezdése alapján teljes eljárásban hoztam meg.
A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §-a, 114. §-a, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (1) bekezdés b) pontja, 37. §-a, 39. §-a, továbbá az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §a alapján adtam.
A bírósági eljárás illetékének mértékéről és az illeték megfizetésének módjáról az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a és 74. §-a alapján adtam tájékoztatást.
A Fenntartó az Itv. 5. § (1) bekezdés d) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.
Jelen határozat alapjául szolgáló jogszabályok:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. §-a;
 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A.
§ (1) bekezdése;
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 39. §-a, 80-83. §-ai, 112. §a,114.§-a;
 A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (1)
bekezdés b) pontja, 37. §-a, 39. § -a;
 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. §- a;
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Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §-a és 29. §-a, 45/A §-a, 74. §-a;

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából
dr. Dombóvári Csaba
főosztályvezető
Melléklet: Értesülnek:
1. Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. – elektronikus úton)
2. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság, Államháztartási Ügyfélszolgálat-Humánszolgáltatások
(1138 Budapest, Váci út 135-139. – elektronikus úton)
3. Oktatási Hivatal Tájékoztatási és Adatfeldolgozási Osztály (9001 Győr, Pf. 646. – elektronikus úton)
4. Irattár

