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FEJÉR MEGYEI rŐ.rrcyzo
8000 Székesfehérvár. Szent István tér 9.

Sziím: 199-4/2009.
Ügyntéz(5: Dubicané Mile Katalin
Telefon: 22-522-540

Tárgy: A Tinódi Lantos Sebestyén Alapfoku
Művészetoktatási lntézmény
működési engedély kiegészítése

Melléklet:

Ha t á r  o z a t

Az Enyingi Református Egyháuközség (8130 Enying, Kossuth u. 48. mint a Tinódi Lantos Sebestyén
Református Altalrínos Iskola és Művészeti Alapiskola (8130 Enying' Kossuth L. v 65-67 ') fenntartója
kérelmének

helyt adok

és a 199-312009' szítmí, 2009. július 3-án kelt hatarozatot kiegészítem - egybeszerkesztve,
módosítások kiemelve * és az intézmény mríködését a 2009' szeptember 1-jétol az a|ábbiak szerint
engedélyezem:

1. Intézménv neve:

Tinódi Lantos Sebestyén Református altalanos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Rövidített neve: Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola
oM azonosftő: a40382

z. Intézménv székhelye:

8130 Enying, Kossuth L. u. 65-67 .

3. Azintézmény a|apitőja: Enyingi Református Egyházközség
8130 Enying, Kossuth Lajos u. 48.

4. Az intézmény fenntartója: Enyingi Református Egyhánközség
8130 Enying, Kossuth Lajos u. 48.

5. Az intézmén)'típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
(általanos iskola, alapfokú művészetokÍatási intézmény)

4. Intézmény tagozatz:

nincs

5. Intézmén}'telephelye:

nincs

6 Telephelyen ellátott feladatok:

nincs

7 ' Az jntézmény tagintézménye:

nincs



8. Az intézmény alapfeladatai:

Tanulóit művelt, jellemes kereszffén emberekké, az egyetemes emberi értékek tiszte\őjévé, a
magyar baza és nemzet hűséges és áldozatkész po|gáraivá nevelje, akik mindenkor készek az
örökölt és ajelenkori kultura valódi értékeit befogadni' gyarapítani és közvetíteni,

TEAOR 8520.1-4 évfolyam általános iskola
iskolaotthonoi ellátás
sajátos nevelési igényí tanulók oktatása
1 2 évfolyamos alapfokú művészetoktatás

TEAOR 8531.5-8 évfolyam általános iskola
napköziotthonos ellátas
sajatos nevelési igényű tanulók oktatása
1 2 évfolyamos alapfokú művészetolctatás

Normatíva i oscímenkérrt
TEAOR 5 629 diákétkeztetés

/ a IIICIT

Iskola oktatás az I.4. évÍbl-var:lon - nappa rendszerű islioiai oktatás 100 fő
Iskola oktatas az 5-8. évfoivallon _ nannal rendszeni iskolai oktatás 100 fó
Saiátos nevelési igénvű tanri]ók intesrált oktatasa 1-8. ér.Íbivamon 2r} fó

1.
2.
J.
4.
i.

Dy-slexia
Lrr\sgrtsphia
Hiperakth;
Dyscalculia
ntegismerő.flutkciók, vag, a vise,.lkedés feilődésének organikt.ts tlkrlkt.a
viss:m,eze.lJzczÍően iarÍós és suls,gs rendeÍlenessége' miaíí, SN] tanuló
nlegismerő.|ilnkciók, vüg' d,t;iseikedésÍeilődésének orguni'lal,s clk.ok,ra vissza nent
vezelllet(íen tartós és st.t|l,os rettdellenessé9e tliaíÍ SN] tanttló

4.10

1 Í O

! .ÍO

J . J O

4.JŰ

l l o

t2{)(l9' ausus:tus 24-ún ke!t alanitó odirat aJapián tot.ilh,a't

Közoktatási tv.l2|. $ (1) bekezdés 29. pontja a) alapján testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos' autista' több fogyatékosság együttes előfordu|ása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
dyslexia 6 fő
dyscalculia 2 f(i
dvssraDhia 2 Íő
Közoktatási tv. 12|. $ (1) bekezdés 29. pontja b) alapján a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia
hiperaktivitás

3 f ő
2 f ő
3 f ő
2 f ő

Altalános iskolai napkozis foglalkcrzás a nappali rendszeni iskolai oktatásban részt
ver,ő tanulók utárr

l00 lő

lskolaotthonos oktatás az általán os i sko] a első.nes}'edik évfblvamán 100  fo
Kéoesséskibontakoztató felltószítés 35 fo
Szernéiv i sé cfei l e sztij. tehetsé c son doző. f elzitkÓztató n evel é s 35 fo
Fejlesrfő és f-elzárkoaató oktatás kis létszamú csoportokban' nappali rendszerű
iskolai oktat'ásbarr

l0  tő

Intesrációs nevelés. oktatás 35 fó
Kulturális. e c-\,'éb szabadidős é s e aé szsé gfei les zté si f.e I a datok 20Ü fo
Diáksoorttal kaocsolatos fe|adatok 200 fő
Intézrl énvben szen/ezett étkerJetés 200 fő
lnrézménvben rászorultsáei alaporr szen,ezett étkeztetés 10Ü fCI
Hozzái árulás a tanulóI< tankönw-ellátásához

Altalános lrozzáiárrrlás ]00 fő



Kiesészítő hozziúártl|ás inwenes tanktinvr,ell iúáshoz l20 fő
Minosésfei Iesáési feladatok z8 fő
Pedasósiai szakrnai szol gáltatas 200 fb
Pedagósus szakvizssa és tor,ábbkéozés l8 fó
Szakmai és feilesztési feladatok

1.4. évfolvanr nappali rendszerű oktaÍásban 00 fo
5-8. évfolvam nanpali rendszeni oktatásbalr 00 fi
5-8. év|.olvam informatikai feilesztés 00 fó

Zenenriivészeti oktatas heti 4. vagv annál több órában. esvéni foslalkozás 00 fő
MűvészetokÍatas képzó-, ipar-, tánc-, szín-, és bábműr,észeti ágon lreti 4 vagy- annál
több órában

145 fo

Miivészetoktatas képző.' ipar-. tánc., szín.' és bábműr'észeti ágon heti 4 óránál
kevesebb órában

25 fó

Szakmai és informatikai fei lesztési feladatok I I U I O

9. Nemzeti. etnikai. kisebbségi és más feladatai:
integrált okÍatast folytathat

10. A feladatellátast szolgá|ó vaKyon:
1. sámú melléklet ingatlan vagyon:

- az enyingi |298' hrsz-ú 6074 fia térmértékű ingatlan, Enying Kossuth L. tl. 65-67.sz.
- 1003 m, iskolaépülettel
- tulajdonos az Enyingi Református Egyháuközség, Intézményi hasznosításra átadva

alapítassal.
2. számű melléklet ingó vagyon:

- leltar szerint

1 l. A vag.von feletti rendelkezés joga:
Az a|apitő - fenntartó vezető testületét, a presbitériumot il]eti meg' a mindenkori állami és
egyhézi j ogszabályok szerint.

12. A felvehetó maximális g.vermek/tanulólétszám: 470 ro
általános iskola: 200 fő
alapfokú művészetoktatás 270 fő
ebből:
zeneművészeti ágon: l00 fő
táncművészeti ágon: 60 fő
képző- és iparmtívészeti ágon: 90 fő
színművészet 20 fő

13. Az intézmény évfolyamai:
l.8 osÍály nappali rendszerű általános iskolai oktatas
művészeti oktatas:

előképző két évfolyam
alapfokú képző hat évfolyam
továbbképző négy évfolyam

1 4. Alapfokú művészetoktatás:
zenemiiveszet
hegedű
zongora
furulya
fuvola
ktirt
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trombita
harsona
tuba
iitő
gitár
orgona
kamarazene
szolfézs
zeneirodalom

zeneelmélet
szlntetizátor-keyb o ard

táncművészet
néptanc

képző- és iparművészet
grafika
festészet
foto-videó
kerámia

színművészet _ bábművészet
színiaték

15. Az intézmén)u gazdálkodási rendie:
- önálló maradványérdekeltségű egyházi költségvetési szew, önálló bérgazdálkodási jogkörrel,
- tevékenységérol és gazdálkodásáról az egyhéai költségvetési szervekre sző|ő szabályok szerint

számol be.

16. Az intézmén}' kiegészíto tevékenysége:
Az a|apfe|adatokon kívül kiegészítő tevékenységet az illetékes szakhatóságok engedélyének
birtokában' az alább felsoroltakon kívül, az Enyingi Református Egyházközség előzetes
j óváhagyásával folytathat.
A mindenkori hatályos jogszabályok alapjan anyagi bevételre irányuló tevékenységet folytathat.
Az ebből a tevékenységből származő bevéte|t az alapfe|adatainak ellátásara használhatja fe|, az évi
költségvetés megállapításénáI eil. figyelmen kívül kell hagyni, nem lehet elvonni.
Egyéb kiegészítő tevékenységet folytathat:

Tanórán kívtili oktatási ellátás'
oktatási kiegészítő egyéb tevékenység
Egyéb korlátozottan igénybevehető szálláshely szolgáltatás
Egyéb korlátozottan igénybevehető vendéglátás (iskolai büfé)
Máshova nem sorolt kulturális és sporttevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
Fényképészet, videofelvétel készítés (dokumentálás)

I7 . Az intézménv jogá||ása:
- önálló jogi személy, felelős vezetője azisko|aigazgatő
- az iskolaigazgató önálló munkáltatói jogkönel rendelkezik az íntézmény tanárai és dolgozói

tekintetében aSzervezeti és MűködésiSzabá|yzatban megfoga|mazottak szerint
- az iskolaigazgató a fenntartó megbízottjával együtt gyakorolja a kötelezettségvállalási és

utalványozási jogot.

i8. Az intézmény vezetójének megbízási rend-ie:
Az lntézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki, illetóleg bízza meg nyilvános pá|yétzat vagy
meghívás a|apján, a nevelőtestületet megha||gaÚa, az igazgatőtanács javaslatéra. A kinevezés 5
tanévre szól.



19.

5

Az intézmény felüg.veleti szerve:
Enyingi Református E gyházkőzsé g
M agyarorsági Református E gyház Isko laüryi S zerv ezete
A működé s törvényes sé gének ellenorzése tár gy ában F ej ér Megy e F őj egy zőj e
Ilatósági felügyelet és ellenőrzés: Oktatási Hivatal Kiizép-dunántúli [gazgatőságz

A működési engedély kiegészítésével kapcsolatos eljárás során eljárási koltség nem merült fel.

A határozat ellen a kézbesítést kclvető naptól számított 15 napon belül a Fejér Megy,ei Föieg,vzőhöz
(8000 Székesfehérr.ár, Szent Istvárr tér 9.) két pélctányban ben'vi{tott' de a Kcizép.dunántÍrli Regionális
A1lamigazgatási Hir,atalhoz címzett illetékrnentes |ellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus
űton nem n,""rijtható be Fejér kleg3,.e Kiizg5,'űlése 3!2Ü07. (lI. 23.) K. r. sz. rendelete 24. $ (2) bekezdése
szerint.

I n doko l á s

Az enyingi Református Egyhizközség, mint a Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános lskola
és Művészeti Alapiskola fenntartója beadványában kérte' hogy az á|tala fenntartott intézmény
működési engedé|ye kerüljön kiegészítésre az intézményben ellátott sajátos nevelési igénytí tanulók _
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (Kt.) 131. $ (1) bekezdés 29. pontja szerint
megállapított - fogyatékossági típusának vonatkozásában.

A fenntartó csatolta a Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2009. augusáus 24-én kelt, alapltő okiratát, valamint az annak
elfogadásaról szóló fenntartói határozatot. Tekintettel aKt.37. $ (5) b) pontjára' a 1T'. $ (1) 15.
pontjára, az alapitő okirat jelen módosítása nem minősül átszervezésnek.

A teljes dokumentáció elemzéséből megállapítottam, hogy az iskola működési engedélye
kiegészítésének törvényes akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

I99-3naa9. számú,2009. július 3-án kelt hztárazat alapján a pedagógiai program, illetve a helyi
tanterv módosításárólo valamint a logopédus szakember megbízásárő| 2009. szeptember l-ig
gondoskodnio illetve arról hivatalom felé 2009. szeptember 10-ig nyilatkozni kell.

Határozatom jogalapja a közoktatásról szóló 1993. évi LxXx. törvény 79. $ (3) bekezdése, a
nevelési.oktatási intézmények működéséről szóló 11l1994. (VI. 8.) MKM rendelet 35.s (3) bekezdése,
valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII' törvény 5. s (3) bekezdése'
A fellebbezési jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yairő| sző|ő
(továbbiakban: Ket.) 2004. évi CXL. törvény 98. s (1), (4), valamint a 99. $ (1) bekezdésén alapul.

Székesfehérv ár, 2009 . augusáus 26.
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Ass 1rcoe

FEJÉR MEGYEI r.irBcyzŐ

8000 Székesfehérvár, Szent Isfurán tér 9.

Szám: |994/2009.
Üryintéző: Dubiczné Mile Katalin
Telefon: 22-522-540

Targy: A Tinódi Lantos Sebestyén Alapfoku
Mtivészetoktaüísi Intézrnény
mÍiködési engedély kiegészítése

Melléklet _

JoGERŐsÍrŐ zÁnaoÉx

Az Enyingi Református psyházklzség (8130 Enying, Kossuth u. 48.) által fenntartott Tinódi Lantos
Sebestyén Refonnátus Altalanos Iskola és Alapfoku Művészetoktatasi lntézrnény (8130 Enying,
Kossuth L' u. 65-67.) nem önkormrányzati fenntartású iskola miíködési engedélye kiegészítése
tátgyátban 2009. auguszttls 26-án hozott 199-412009. sz. batározatom 2009. augusztus 26-án jogerőre
emelkedett és végrehajtható.

A fenntartó fellebbezési jogaról 2009' augus frlsZ4-énírásban lemondott.

Székesfehérv á!Í, 2009 . augusztus 26.


