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H A T Á R O Z A T 

 

Az „Igazgyöngy” Alapítvány (a továbbiakban fenntartó; székhely: 4100 Berettyóújfalu, Sinka István u. 7.) 

által benyújtott kérelem alapján az „Igazgyöngy” Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézménynek (a 

továbbiakban: intézmény) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által a 

HB/11-OKT/01399-2/2020 ügyiratszámon módosított és egységes döntésbe foglalt működési engedélyét 

az aláhúzott és dőlt betűvel szedett résszel 

 

módosítom. 

 

A működési engedély 2022. szeptember 1. napjától hatályos szövegét egységes szerkezetben a 

következők szerint állapítom meg: 

 

Az intézmény alapítója: „Igazgyöngy” Alapítvány 

Az alapító székhelye: 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11. 

Az intézmény fenntartója: „Igazgyöngy” Alapítvány 

A fenntartó székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Sinka István u. 7. 

Az intézmény neve: „Igazgyöngy” Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény típusa: alapfokú művészeti iskola 

Az intézmény OM azonosítója: 102781 

Az intézmény adószáma: 18562264-1-09 

Az intézmény székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Sinka István u. 7. 

Az intézmény telephelyei: 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11. 

 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1. 

 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 42-44.  

 4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 1. 

 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. 

 4138 Komádi, Fő utca 10-18.  

 4136 Körösszakál, Árpád u. 1. 

 4135 Körösszegapáti, Kossuth utca 48. 

 4137 Magyarhomorog, Árpád u. 49. 

Az intézmény alapfeladata a székhelyen és valamennyi telephelyen: alapfokú művészetoktatás 

Az oktatás munkarendje valamennyi feladatellátási helyen: nappali rendszerű iskolai oktatás 

Az intézmény évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfokú, 4 továbbképző)  

A felvehető tanulók létszámának felső határa feladatellátási helyenként és művészeti áganként: 

székhely: 40 fő (képző- és iparművészeti ág: 40 fő) 

telephelyek:  

- 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11. szám: 340 fő (képző és iparművészeti ág: 290 fő, 

táncművészeti ág: 50 fő) 

    Valamennyi alábbi telephelyen képző és iparművészeti ág 

- 4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1. szám: 90 fő  

- 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 42-44. szám: 70 fő  



 
 
 

 
2 

- 4100 Berettyóújfalu, Ady E: u. 1. szám: 90 fő 

- 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. szám: 180 fő  

- 4138 Komádi, Fő utca 10-18. szám: 170 fő  

- 4136 Körösszakál, Árpád u. 1. szám: 110 fő  

- 4135 Körösszegapáti, Kossuth utca 48. szám: 100 fő 

- 4137 Magyarhomorog, Árpád u. 49. szám: 90 fő  

Művészeti ágak és tanszakok feladatellátási helyenként: 

székhely: 

4100 Berettyóújfalu, Sinka István u. 7. szám: 

-  képző- és iparművészeti ág grafika és festészet tanszak. 

telephelyek: 

4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11. szám. 

- képző és iparművészeti ágon grafika és festészet tanszak, környezet és kézműves kultúra 

tanszak, fém és zománcművészet tanszak, szobrászat és kerámia tanszak, 

- táncművészeti ágon társastánc tanszak 

4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1. szám:  

- képző és iparművészeti ágon grafika és festészet tanszak 

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 42-44. szám: 

- képző és iparművészeti ágon grafika és festészet tanszak 

4100 Berettyóújfalu, Ady E: u. 1. szám: 

- képző és iparművészeti ágon képző és iparművészeti ág grafika és festészet tanszak, környezet 

és kézműves kultúra tanszak 

4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. szám:  

- képző és iparművészeti ágon grafika és festészet tanszak, környezet és kézműves kultúra 

tanszak 

4138 Komádi, Fő utca 10-18. szám: 

- képző és iparművészeti ágon grafika és festészet tanszak, környezet és kézműves kultúra 

tanszak 

4136 Körösszakál, Árpád u. 1. szám:  

- képző és iparművészeti ágon grafika és festészet tanszak, környezet és kézműves kultúra 

tanszak, szobrászat és kerámia tanszak. 

4135 Körösszegapáti, Kossuth utca 48. szám:  

- képző és iparművészeti ágon grafika és festészet tanszak, környezet és kézműves kultúra 

tanszak. 

4137 Magyarhomorog, Árpád u. 49. szám:  

-  képző és iparművészeti ágon grafika és festészet tanszak, környezet és kézműves kultúra 

tanszak. 

Az intézmény gazdálkodásának módja: fenntartó által jóváhagyott önálló költségvetés keretein belül 

önállóan gazdálkodó. 

A gyermekétkeztetés ellátásának módja: az intézmény gyermekétkeztetést nem végez. 

 

Az eljárás illetékmentes, az eljárásban költség nem merült fel. 
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I N D O K O L Á S 

 

A fenntartó 2022. május 6. napján kérelmet nyújtott be a kormányhivatalhoz, melyben az intézmény 

működéséhez szükséges engedély módosítását kezdeményezte, amely alapján 2022. május 7. napján 

közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A fenntartó által benyújtott kérelem és mellékletei nem feleltek meg teljes körűen a jogszabályban foglalt 

követelményeknek, ezért a kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a alapján a HB/11-OKT/01348-2/2022 ügyiratszámon hiánypótlásra 

hívta fel a fenntartót, egyúttal tájékoztatta a teljes eljárásra történő áttérésről. 

 

A fenntartó a hiánypótlási felhívásnak határidőre eleget tett. 

 

A kormányhivatal megállapította, hogy a benyújtott kérelem és mellékletei, valamint a hiánypótlás 

keretében benyújtott további dokumentumok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ennek megfelelően 

a rendelkező rész szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  

23. § (1) és (4) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 39. (2) bekezdése, a 40. § (2) 

bekezdése alapján módosította az intézmény működési engedélyét. 

 

Mivel kormányhivatal a kérelemnek teljes egészében helyt adott, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, 

az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó 

egyszerűsített döntést hozott, továbbá az indokolásban csak a döntést megalapozó jogszabályhelyek 

kerültek feltüntetésre. 

 

A kormányhivatal hatáskörét az Nkt. 23. § (6) és (4), a  Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdése, 

illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú 

melléklete alapján illetékmentes. 

 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 

szabályzata alapján a Hatósági, Felügyeleti és Oktatási Osztály vezetője jogosult. 

 

Debrecen, „időbélyegző szerint” 

 

Rácz Róbert 

kormánymegbízott 

                 nevében és megbízásából      

 

Dr. Gacsályi Csaba 

osztályvezető helyett 

 

 

Dr. Madar-Kiss Ádám 

  kormánytisztviselő 

 

 

 

 

Digitálisan aláírta:  
dr. Madar-Kiss Ádám 
Dátum: 2022.06.16 
10:36:16 +02'00'
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A döntésről értesül: 
1. Igazgyöngy Alapítvány (székhely:4100 Berettyóújfalu, Sinka István u. 7.)   
2. Irattár 

A döntés véglegessé válását követően: 
1. Igazgyöngy Alapítvány (székhely: 4100 Berettyóújfalu, Sinka István u. 7.) 
2. Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály+ alapító okirat (1055 Budapest, Szalay utca 

10-14.) 
3. Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága (4026 Debrecen, Hatvan u. 15.) 
4. Irattár 


