
A 2003. jrúnius 30.án elfogadott Alapító okirattal a törvényességi kiitelezettségelnrek megfelelően egységes
szerkezetbe foglalva, az Enyingi Refomátus Eryházközség döntéshozó testiilete - Prestritériuma - 2004.
április 11-én 14l2004sz. (04.11) határozatával elfogadott Alapító okirat.
2005. július 10-én a fenntaÉó jóváharyásával kiegészítve a nomatíva jogcímekkel.
Az Enyingi ReformáÍus Eryházkiizség döntéshozó testiilete _ Presbitériuma . 2008. jútius 24-én törwényi
ktitelezettségre a TEAOR számok áúválúásáú jőváthagrta2ll2008.sz. (07.24)határozatáva|.
Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Altalános Iskola és Alapfola'i Művészetoktatísi Intézmény
Alapító oki':atínak módosítását a fenntaÉó Enyingi Református Eryházközség Presbitériuma t3l2009
(március30")számúhaiározatával jóvríhagrta.
Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Áftabnos Iskola és AlapfokrÍ Művészetoktatísi Intézmény
AlapÍtó okiratínak módosítását a fenntartó Enyingi Refomátus Eryh..{zközség Presbitériuma t9l2009
(augusztus 24.) száműhatározatával jóváha5rta azzal, hory nem minősül átszewezésnek az Alapító okirat
módosíü.ís.
rIBcÉszÍrÉs:
Az erryingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Ákalános Iskola és Alapfokú Művészetohatósi Intézmény
Alapító okiratának módosítását a fenntartó Enyingi Református Eg,lházközség Presbitériuma 9/20] ]
(februór 2 1.) számú hatórozatóval jóváhaglta.

ALAPÍTó OKIRAT

l. Azntézményneve:
Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktaüási Intézmény

Rövidített neve: Tinódi Lantos Sebestyén Reformáfus Iskola
oM azonosítőz 040382

2. Az intézmény alapítója és fenntartója:
Enyingi Reformáfu s Egyhrízközség

3. Az intézmény alapítója és fenntartója cÍme:
8130 Enying, Kossuth Lajos u. 48.

4. Az a|apítás időpontja: A millecenteniírium évében 1996. április 30.

5. Azlm.tézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatásű közoktatási intézmény; általrános iskola és alapfokú művészetoktatás

6. Az lntézmény alapfeladata:
Tanulóit művelt, jellemes keresáyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisáelőjévé, a magyar haza
és nemzet hűséges és áldozatkész po|gfuaivá nevelje, akik mindenkor készek az örökolt és a jelenkori
kultura valódi értékeit befogadni, gyarupítani és közvetíteni,

TEÁOR 852O.I-4 évfolyam általános iskola
iskolaotthonos ellátás
sajátos nevelési igényti tanulók integrált oktatása

Ktzoldatási tv. 121. $ (1) bekezdés 29. pontja a) alapján testi, érzélcszervi, értelmi,
beszédfog,,atékos, autista, több foglatékosság eg,lüttes előfordulósa esetén
halmozottan foglatékos, a megismerő funkciók vagl a viselkedés fejlődésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók kazt;l:
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia



Közoktatási tv. 12]. $ (1) bekezdés 29. pontja b) alapján a megismerőfunkciókvag,,
a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küZdő tanulók kaztil:
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia
hiperahivitós

12 évfoly arrtos alapfokú művészetoktatás
TEAOR 8531.5-8 évfolyam általános iskola

napköziotthonos ellátás
sajátos nevelési igényi tanulók integrált oktatása

Közohatási tv. 121. $ (1) bekezdés 29. pontja a) alapján testi, érzélrszervi, értelmi,
beszédfoglatékos, autista, több foglatékossóg együttes előfordulósa esetén
halmozottanfog,,atékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók közül:
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia
Közoktatási tv. ]2]. $ (1) bekezdés 29. pontja b) alapján a megismerő funkciókvagl
a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók közül:
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia
hiperaktivitás
12 évfoly amo s alapfokú művészetoktatás

TEAOR 5 629 diákétkeztetés

7.Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
integrált oktatást folytathat

8. Tagintézménye:
nincs

9. A feladatelláíást szolgáló varyon:
)' .számt melléklet ingatlan vagyon:
- az enyingi 1298.|usz-il6074 m2 térmértékű ingatlan, Enying Kossuth L. u. 65-67 .sz.
- 1003m2iskolaépülettel
. tulajdonos az Enyingi Református Egyhrízközség,Intézményi hasznosításra áttadvaalapítással.

- 2.számú melléklet ingó vagyon:
- leltár szerint

10. A varyon feletti rendelkezés joga:
Az alapitő - fenntartó vezető testiiletét, a presbitériumot illeti meg' a mindenkori állami és egyházi
jogszabá|yok szerint.

11. Intézmény székhelyének cÍme:
8130 Enying Kossuth Lajos utca 65-67 .

t2. Intézmény valamennyi telephelyének címe:
nincs



'

13. A felvehető maximális gremek/tanulólétszám: 470 fő
általános iskola: 200 fő
alapfokú művészetoktatás 270 fő
ebből:
zeneművészetiágon: 100 fő
tiáncművészeti ágon: 60 fő
képző- és iparművészeti ágon: 90 fő
színművészet 20 fő

1 4. 7 " Lz lntézmLény évfolyamai:
l-8 osáály nappali rendszerű általrános iskolai oktatás
művészeti oktatás:

e|oképző kétévfolyam
alapfokúképző hatévfolyam
továbbképző négy évfolyam

1 S.AlapfokrÍ művészetoktatás :
zenemtivészet

hegedű
zongora
f,rulya
fuvola
ktirt
trombita
harsona
tuba
ütő
gitát
orgona
kamarazene
szo|fézs
zeneirodalom
zeneelmé1et
szintetizátor-keyboard

táncművészet
néptánc

képző- és iparművészet
grafika
festészet
foto-videó
kerrímia

színművészet _ bábművészet
színjáték

16. kz intézmény gazüálkoüási rendje:
- önálló maradviányérdekeltséguegyhéaiköltségvetési szerv, önálló bergazdá|kodási jogktirrel,
- tevékenységéről és gazdá|kodásaról az egyházi koltségvetési szervekre szóló szabályok szerint számol

be.



17. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Lz a|apfe\adatokon kívül kiegészítő tevékenységet az illetékes szakhatóságok engedélyének birtokában, az
alább felsoroltakon kíVtil' az Enyingi Református Egyházközsége|őzetes jóváhagyásávalfolytathat.
A mindenkori hatályos jogszabályok alapjan anyagi bevételre iranyuló tevékenységet folytathat. Az ebből a
tevékenységből származő bevéte|t az a|apfeladatainak eIlátására hasznáIhatja fe|, az évi költségvetés
megá||apításánél ezt figyelmen kívül kell hagyni, nem lehet elvonni.
Egyéb kiegészítő tevékenységet folytathat:

8559 Tanórán kívüli oktatási ellátás'
8559 oktatási kiegészítő egyéb tevékenység
Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás
Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás (iskolai büfé)

Máshova nem sorolt kulturális és sporttevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
Fényképészet, videofelvétel készítés (dokumentálás)

18. Az intézmény jogállrísa:
- önálló jogi személy, felelős vezetője az iskolaigazgatő
- az iskolaigazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intéznény tmárai és dolgozói tekintetében

aSzervezetiésMűködésiSzabályzatbanmegfogalmazottakszeint
- az iskolaigazgató a fenntartó megbízottjáva| egyutt gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási

jogot.

19. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetójét a fenntartő nevezi ki, illetőleg bízza meg nyilvános pá|yáuat vagy meghívás
alapját, a nevelőtestületet meghallgatva, azigazgatótanács javaslatiíra. A kinevezés 5 tanévre szól.

20. AZ intézmény felüryeleti szerve:
- Enyingi Református Egyhazközség
- Magyarországi Református Egyhaz Iskolaügyi Szervezete
- A működés törvényességének ellenőrzése tárgyábartFejér Megye Főjegyzője

Enying' 2011. február 21.


