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HATÁROZAT

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ (székhelye: 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső utca 1.) mint köznevelési intézményfenntartó által
fenntartott Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a.,  OM
azonosító: 039544, a továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézménynek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 21. § (2) bekezdése alapján jelen határozatommal 2018. szeptember 1. hatállyal a

nyilvántartásban szereplő adatait módosítom.

1. Nyilvántartási száma: K11994

2.
Az intézményt létesítő szakmai
alapdokumentum utolsó módosításának
kelte:

2018.09.10.

3. Az intézmény megnevezései:

3.1. Hivatalos neve: Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola

4. A köznevelési intézmény feladatellátási helyei:

4.1. Székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a.

5. Alapító és a fenntartó neve és székhelye:

5.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

5.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

5.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

5.4. Fenntartó neve: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

5.5. Fenntartó székhelye: 2400 Dunaújváros, Kallos Dezső utca 1.

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata:

6.1. 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a.

6.1.1. alapfokú művészetoktatás

6.1.1.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: brácsa tanszak, fagott tanszak, furulya tanszak,
fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, hárfa tanszak, harmonika tanszak,
harsona tanszak, hegedű tanszak, jazz-basszusgitár tanszak, jazz-bőgő tanszak, jazz-gitár
tanszak, jazz-zongora tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak,
magánének tanszak, nagybőgő tanszak, szaxofon tanszak, szolfézs (klasszikus zene)
tanszak, zeneelmélet tanszak, zenetörténet-zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új
tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, fúvós tanszak,



kamarazene tanszak, pengetős tanszak, rézfúvós tanszak, vokális tanszak, vonós tanszak,
zeneismeret tanszak)

6.1.1.2. zeneművészeti ágban: 12 évfolyamos képzés

(1-2 előképző évfolyam, 1-6 alapfokú évfolyam, 7-10 továbbképző évfolyam)

6.1.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 550 fő

6.1.3. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár

A nyilvántartásban szereplő adatok közhitelesek. A bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat hivatalomban 8 napon belül be
kell jelenteni. Az ügyben eljárási költség nem merült fel, ezért annak viseléséről mellőzöm a döntést.

INDOKOLÁS

Jelen nyilvántartás módosításról szóló határozatot az Intézmény 2018. szeptember 1. napjával hatályos szakmai alapdokumentuma és
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016.
(VI.  10.)  Korm.  rendelet  1-2.  §-aiban  foglaltak,  valamint  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  által  a  fenntartásában  lévő
Intézmény szakmai alapdokumentumának kiadásáról szóló döntés alapján hoztam meg.

Mivel tárgyi ügyben a kérelemnek teljes egészében helyt adtam és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdése alapján egyszerűsített döntést hoztam a fentiek
szerint.

Határozatomat a már idézett rendelkezések mellett az Ákr. 80. §, 81. § (1) és (2) bekezdései, 112. §, 116. § (1) bekezdései, valamint
az Nkt. 21. § (1), (2), (4) és (5) bekezdései alapján hoztam meg.

Budapest, 2018. október 4.

Dr. Gloviczki Zoltán elnök nevében és megbízásából

Urbán Ferenc Ábel
főosztályvezető

Kapják:

Dunaújvárosi Tankerületi Központ (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső utca 1.)1. 
Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola (2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a.)2. 
Irattár3. 
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