x

ffi
wnt

W
!|M!íl|l

Fejér Megyei Korm ányhivatal
Ügyszám:
Ügyintéző:
Telefon:
Hiv.szám:
Melléklet:

FEB|13t570-v20t3.
NagyEszter
22-514-773

Tá,rgy:

Az Enyingi Református Eryházközség
(8130 Enying, Kossuth L. u. 48.,
képviseli: Iván Géza lelkipásztor) által
fenntartott Tinódi
Lantos
Sebestyén
Református Á|ta|ános Iskola és Alapfokú
MűvészetiIsko|a (8130 Enying, KossuthL.
u. 65-67.,oM azonosító:040382)működési
kiegészítése
engedé|ye

IJatározat
Az Enyingi Református Egyházközség, mint a Tinódi Lantos SebestyénReformátus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója hivatalomhoz benyújtott alapítő okirata a|apjén az
intézményműködési engedélyétkiegészítem.Az intézményműködését a 2013120|4. tanévtő| az
alábbiak szerint
engedélyezem.
A FEB/l3l333-|l20|3. iktatószámú, 2013. március 6. napján ke|t határozatot kiegészítem,és a
kie gészítéssel egységes szerkezetbe fog|a|thatár ozatot kiadom.

Azintézmény
Nyi|vántartásiszáma:

FMKH 5512011

Nyilvántartásba vétele:

FEB|13l 146-|/20|3'20l 3. februárl 9'

oM azonosítója:

040382

Alapítóokiratánakkelte:

2012.november29.

Neve:

Tinódi Lantos Sebestyén
ReformátusAltalános Iskolaés
A|apfokúMűvészetiIskola

Rövid neve:

Tinódi Lantos SebestvénReformátus Iskola

Típusa:

Többcélú intézmény:közös igazgatásúköznevelési intézmény

El látott a|apfe|adataa székhelyen:
általános iskolai nevelés-oktatás,
alapfokú művészetoktatás,
a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos neve|ésiigényűtanulók iskolai nevelése,oktatása
/a Nkt. 4.$ 25. pontjában meghatározottsajátos nevelési igényuintegráltan oktatható tanulók közül:
aki a szakértői bizottság véleményealapján pszichésfejlődési zavana| (súlyostanulási, figyelemvagy magatartásszabálvozási zavanal) küzd

Székhelye:

8130Enying,KossuthL. u. 65-67.

Telephelye:

Nincs.

Tagintézménye:

Nincs.

Adószáma:
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8000 Székesfehérvrár,
SzentIstvántér9, Te|:22/526-900Fax: 22/526.905e-mail:hivatal@fejer.kd\kh.hu
\

Aza|apítót
Neve:

Enyingi ReformátusEgyházközség

Székhelve:

8130Enying,KossuthL. u.48.

A fenntartó
Neve:

Enyingi ReformátusEgyhávközség

Székhelye:

8130Enying,KossuthL. u.48.

Jogutódlással,
átalakulással'
fenntartóváltás
sal, intézmény
i
átszervezéssel
kapcsolatos
29I2012.(november
29.)
alapítói'fenntartóihatározatok
száma:
onálló maradványérdekeltségű
egyháziköltségvetési
szerv,
jogkörrel, tevékenységéről
önálló bérgazdáikodási
és
Gazdálkodásának módja
gazdálkodásáről az egyhá.z'i
költségvetési
szervekreszóló
szabálvokszerintszámolbe.
Evfolvamok száma:

általános iskola: 8 évfolyam
alapfokúművészetiiskola: l2 évfolvam

Munkarend:

nappali munkarend

Művészeti ágak, tanszakok
megnevezése

Zenemiivészet:
Klasszikus: akkordikus, faftrvós,rézfúvós,
vonós,
kamarazene,
zeneismeret,billenbnis
Elektroakusztikus:
billentyÍís
Táncművészet:
néptránc
grafikaésfestészet,
Képző-ésiparművészet:
szobrászatés
kerámia

A felvehető maximális tanulói
|étszám

A gyermekétkeáetés
módja:

Szín-ésbábművészet:
színiáték
Osszesen:
470fo
Általános iskola:
200ro
Művészetioktatás:
270 fő
zeneművészeti
ágon:
l00 fr
táncművészeti
ágon:
60 fő
képző-ésiparművészeti
ágon: 90 fő
szín.ésbábművészeti
áson: 20 fő
Külső partnerrelkötött szerződésse|,
az intézmény
területén,
a cég
melesítőkonvháiáxa| bizo síti ák az étkeztetést.

A működésiengedély
kiegészítésével
kapcsolatban
eljárásiktiltség
nemmerültfel.
Ahatározatellen a közléstkövető naptól számított15 naponbelül a FejérMegyei Kormányhivatalhoz
benyújtottilletékmentes
fellebbezéssel
lehetélni.A fellebbezést
az oktatási Hivatal biráija e|, aki a
sérelmezettdöntést, valamint az azt mege|óző eljárást vizsgá|ja, melynek során nincs kötve a
fellebbezésben
foglaltakhoz.
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8000 Székesfehérviír,
SzentIsfuantér9.Te|:221526-900Fax: 22/526-905e-mai|:hivatal@fejer.kdrkh.hu
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Indokolás

ReformátusÁltalános Iskola
Az Enyingi ReformátusEgyházközség'mint a Tinódi Lantos Sebestyén
ésAlapfokúMűvészetiIskolafenntartójaa nemzetiköznevelésrőlszóló 20l l. éviCXC. törvény97. $
(4) bekezdésében
alapítóokiratát.
foglaltakszerinteljárva módosítottaazintézmény
20|2. november29-énkelt a|apítőokiratát,az a|apítóokirat módosításáról
Benyújtottaaz intézmény
rendelkező 29l20I2. (november 29.) számű fenntartói határozatot, valamint eg} fenntartói
módjáról.
nyilatkozatota gyermekétkeztetés
névhasználatárólszóló
működésérőlésa köznevelésiintézmények
A nevelési-oktatási
intézmények
foglaltakszerint,haahatározatokban
20120|2.(VIII.3l.) EMMI rende|etl58. $ (5) bekezdésében
vagy a
szereplőadatokbanvá|tozáskövetkezik be, a kormányhivatalhatározatotad ki a kiegészítéssel,
módosítással
egységes
szerkezetben.

A benyújtottdokumentumokalapján megállapítottam,hory az intézményműködési engedélye
kiegészítésének
törvényesakadályanincs, ezérta rendelkezőrészbenfoglaltakszerintdöntöttem.
A jogorvoslatlehetőségérő|
aközigazgatási hatóságieljárás ésszolgáltatásáltalánosszabályairó|szóló
és a l02. $ (l)
a 99. $ (l) bekezdésére
2004. évi CXL. törvény 98. $ (1) és (4) bekezdésére,
4. $ (1)
|2|/2013.
26.)
kormányrendelet
Hivatalról
sző|ő
bekezdésére,
valamintaz Oktatési
GV.
fi gyelemmeladtamtájékoztatást.
bekezdésére
és viselésérőlnem
Az úgybeneljárási költség nem merült fel, ezért annak megáú|apitásáról
rendelkeztem.
Hatóságomhatásköréta nemzetiköznevelésró|szóló CXC. törvény 23. $ (l) és (6) bekezdése,
névhasználatráról
működésérőlésa köznevelésiintézmények
intézmények
valaminta nevelési.oktatási
(VIII.
(1)
pedig
i|letékességét
a fővárosi és
rendelet
157.
bekezdése,
20l20l2.
3l.)
EMMI
sző|ő
$
(1)
(XII.
áú|apitja
2l.) Korm. rendeletl. $
bekezdése
megyeikormányhivatalokrólszőló 28812010.
meg.
Székesfehérv
ár,20|3. i úlius30.
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Dr. Ga|ambosDénes
kormánymegbizott
megbízásából
ésnevében

L:a,t-<--=.$'ndavö|gyi Ferenc
QktatásiFőosztály
bosztá|yvezetóje
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F axl.22I 526-905 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu
8000Székesfehérviár,
SzentIswríLrr
tér9. Te|:22/526.900

Jegyzék:
A FEB/ l 3/570- |/20 13. szárnűhatározatrő| értesül :
1.)EnyingiReformáfusEghárközség, Iván Gézalelkipásztor
8130Enying,KossuthL. u.48. (3 pld)
2.)áL|ta|a:
Magyar AllamkincstárFejérMegyei Igazgatósíg,Dr,GártrrerJőzsef igazgató
8000 Székesfehérvrár'
Petőfi u. 5.
3)á|ta|a:Tinódi Lantos Sebestyén
ReformátusÁltalános IskolaésAlapfokúMiívészeti
Iskola
8130Enying,KossuthL. u. 65-67.
4.)nyilvántartás
5.)irattár
6.)elektronikus
úton:oktatásiHivatalKIR 900l Győr,Pf.646.

Nagy Esáer
oktatásireferens

8000 Székesfehérvár,
SzentIstvántér9.Te|:221526-900Fax: 221526-905e-mail:hivatal@fejer.kdrkh.hu

