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A Tinódi Lantos Sebestyén
Református
AltalránosIskola ésAlapfokúMűvészetoktatási
Intézmény
működési engedélykiegészítése

ozat

Az Enyingi Református Egyhiuközség (8l30 Enying, Kossuth u. 48. mint a Tinódi Lantos Sebestyén
Református Altalános Iskola és Alapfokú MűvészetoktatásiIntézmény(8130 Enying, Kossuth L. u.
65-67.) fenntartójakérelmének
helyt adok
és a 199-412009. szárÍl, 2009. augusáus 26-én ke|t határozatot kiegészítem- egybeszerkesáve,
módosítások kiemelve - és az intézményműködését a 20II. szeptember l-jétől az a|ábbiak szerint
engedélyezem:

1. Intézmén}'
neve:
Tinódi Lantos SebestyénReformátus Általanos Iskola ésAlapfokú MűvészetoktatásiÍntezmény
Rövidített neve: Tinódi Lantos SebestyénReformátus Iskola
oM azonosíto:040382

z.

lntézménv
székhelye:
8130Enying,KossuthL. u 65-67.

5.

Az intézmény
a|apitőia:

Enyingi Református Egyházkozség
8130Enying,KossuthLajosu. 48.

4. Az intézmén}'
fenntartója: Enyingi Református Egyhénko
zség

8130Enying,KossuthLajosu. 48.

5. Az intézmény
típusa:

közoktatási intézmény
többcélú,kőzos igazgatású
(általánosiskola, alapfokúművészetoktatasi
intézmény)

4 . Intézménytagozata:
nincs

5 . Intézmény
telepheIye:
nincs
Telephel},enellátott feladatok:
nincs

7 . Az intézménvtagintézménve:
nincs
8. Az intézményalapfe|adatai:
Tanulóit művelt, jellemes keresáyén emberekké,az egyetemes emberi értékektiszte|őjévé,a
magyar haza és nemzet hűségesés éildozatkészpolgáraivá nevelje, akik mindenkor készek az
orökölt ésa jelenkori kultura valódi értékeitbefogadni, gyarapítaniésközvetíteni'
TEAOR 8520.1-4évfolyamáltalanosiskola
iskolaotthonos ellátas
sajátos nevelésiigényűtanulók oktatása
Közoktatási tv. |'2|,. s (1) bekezdés 29, pontja a) alapján testio
érzékszervio értelmio beszédfogyatékos,autista, több fogyatékosság
együttes e|őfordu|ása esetén ha|mozottan fogyatékos' a megismerő
funkciók
és súlyos
Yagy a vise|kedés fejlődésének tartós
rendellenességével
küzdő tanulók közül:
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia
Közoktatási tv. I2I. $ (1) bekezdés 29. pontja b) alapján a megismerő
küzdő
funkciók vagy a viselkedésfej|ődéséneksúlyosrendellenességével
tanu|ók közül:
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia
hiperaktivitás
12
évfolyamosalapfokúművészetoktatás
,
TEAOR 8531.5-8évfolvamáltalanosiskola
napköziotthonos ellátás
sajátos nevelésiigényűtanulók oktatása
Közoktatási tv. 12I. $ (1) bekezdés 29. pontja a) alapján testi'
érzékszervioértelmio beszédfogyatékos,autistao több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók
és súlyos
vagy a viselkedés fejlődésének tartós
rende||enességével
küzdő tanulók közül:
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia
Közoktatási tv. I2I, $ (1) bekezdés 29. pontja b) alapján a megismerő
küzdő
funkciók Yagy a viselkedésfejlődéséneksú|yosrendellenességével
tanu|ók közül:
dystexia
dyscalculia
dysgraphia
hiperaLtinitas
12 évfo|yamosalapfokúművészetoktatás
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9. Nemzeti. etnikai. kisebbségiésmás feladatai:
integrált oktatást folytathat
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l0. A feladatellátastszolgáló vagyon:
1. sámú mellékletingatlanvagyon:
ingatlan,Enying KossuthL. u. 65-67.sz.
. az enyingiI2gí.hrsz-úóől+ ^ztérmértékű
- 1003m, iskolaépülettel
haszrosításra éúalva
- tulajdonos az Enyingi Református Egyházközség, lntézményi
alapítassal.
7. szÍműmellékletingó vagyon:
- leltár szerint
joga:
l 1. A vagvonfelettirendelkezés
illeti meg, a mindenkoriállami és
a presbitériumot
Az a|apito- f.''t'-,tó ,,"zétőtesttiletét,
e gyhőzij ogszabályokszerint.
470fo
200 fo
270 fo
alapfokú művészetoktatás
ebből:
ágon:
zenemíívészeti
ágon:
támcmíivészeti
képző. ésiparművészetiágon:
színművészet

100fó
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13. Az intézményéfolyamai:
rendszerííáltalanos iskolai oktatas
@
művészetioktatás:
kétévfolyam
e|őképző
hatévfolyam
alapfokúképzó
négyévfolyam
továbbképző
14. Alapfokú művészetoktatás:
zenemúviszet
hegedű
zongoÍa
furulYa
fuvola
kürt
trombita
harsona
tuba
ütő
gitár
orgona
kamarazene
szolfézs
zeneirodalom
zeneelmélet
szintettzátor-keyboard
táncmíívészet
néptánc
képző- ésiparművészet
grafika
festészet
foto-videó
kerámia
színművészet_ bábművészet
színiáték

)
gazdálkodási rendje:
15. Az intézmén}'
jogkörrel,
.
egyhénikoltségvetésiszew,inálló bérgazdétkodiísi
önálló maradvátryérdekeltségíí
- tevékenységérőlés gazdálkodásáról az egyházi költségvetési szervekre sző|ő szabályok szerint
számol be.
16. Az intézménvkiegészítőtevéken}'sége:
Az alapfeladatokon kívül kiegészítő tevékenységa az i||aékes szakhatóságok engedélyének
birtokában, az alább felsoroltakon kívül, az Enyingi Református Egyhéuközség előzetes
j óvahagyásával folytathat.
A mindenkori hatályos jogszabályok alapján anyagi bevételreiranyuló tevékenységetfolyüathat.
Az ebből a tevékenységbőlszármazóbevete|t az a|apÍeladatainakellátasára haszrrálhatjafe|, az évi
költségvetésmegállapítasÍná|ezt figyelmen kívül kell hagyni, nem lehet elvonni'
Egyéb kiegészítotevékenységetfolytathat:
Tanóran kívüli oktatasi ellátas'
oktatasi kiegészítőegyébtevékenység
Egyéb korlátozottan igénybevehető szálláshely szo|gá|tatás
Egyéb korlátozotlan igénybevehető vendég|átás(iskolai büfé)
Máshova nem sorolt kulturális éssporftevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
(dokumentalás)
Fényképészet,
videofelvétel készítés
joqállása:
l7. Az intézmén}'
- önálló jogi személy,felelős vezetője az isko|aigazgato
- az iskolaigazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézménytanárai és dolgozói
tekintetébenaSzewezeti ésMűködésiSzabiúyzatban megfoga|mazottakszerint
- az iskolaigazgató a fenntartó megbízottjával eg}.tttt gyakorolja a kötelezettségvállalási és
utalványozási jogot.
l8. Az intézmény
vezetőjénekmegbízásirendje:
Az intézmény vezetőjet a fenntartó nevezi ki, illetőleg bizza meg nyilvános páiyázat vagy
meghívás alapján, a nevelőtestületet meghallgatva, az igazgatotanácsjavaslatára. A kinevezés 5
tanévreszól.
19. Az intézményfelügyeleti szerve:
- Enyingi Református Egyházközség
- Magyarországi Református EgyhéuIskolaügyi Szervezete
- A működés törvényességénekellenőrzésetárgyé$anFejérMegyeFőjegyzője
- Hatósági felügyelet ésellenőrzés:oktatási Hivatal Közép-dunántiili lgazgatősága
kapcsolatos eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A működési engedélykiegészítésével
Ahatározat ellen a kézbesítéstkövető naptól számított 15 napon belül a Fejér MegyeiFőjegyzőhöz
(8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) két példánybarr benyújtott, de a Fejér Megyei
Kormánvhiv ata|hoz cimzett illetékmentesfellebbezéssel l ehet élni.

6
Indokolás

Az enyingi Református Egyházközség, mint a Tinódi Lantos SebestyénReformátus Á|ta|anos Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményfenntartója beadványában kérte,hogy az á|ta|a fenntartott
intézményműkodési engedélyekerüljön kiegészítésre
azintézménymódosított a|apitő okirata a|apjén,
A fenntartó csatolta a Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény20I|. február ZI-énkelt a|apítő okiratiú.valamint az annak elfogadasáról
szóló fgnntartőihatározatot. Tekintettel a Kt. 37' $ (5) b) pontjára, a 12|. $ (1) 15. pontjára, az a|apítő
okirat jelen módosítása nem minősül átszervezésnek.
Kiegészült a működési engedélya - közoküatásról szóló 1993. évi Lxxlx. törvény (Kt.) 121. $ (1)
bekezdés 29. pontjának 2011. szeptember l-jei hatá||ya|történő módosítása szerint megállapított fogyatékosságtípusánakmeghatározásavonatkozásétban.
Törlésre került a 8 . Az intézményalapfeladatai cím alatti normatívajogcímenkénttörténő felsorolás.
A teljes dokumentáció elemzéséből megállapítottam, hogy az iskola működési engedélye
kiegészítésének
törvényes akadálya nincs, ezértarende|kező részbenfoglaltak szerint döntöttem.
Hatá,rozatom jogalapja a közo|<tatasrólszóló 1993. évi Lxxx.
tole''v 79. $ (3) bekezdése, a
nevelési-oktatásiintézményekműködésérőlszóló 1|/|994. (vI. 8.) MKM rendelet 35.$ (3) és (6)
bekezdése'valamint az illetékekrőlszóló 1990.éviXCIII' törvény 5. $ (3) bekezdése'
A fellebbezési jog a közigazgatási hatósági eljáras és szo|géútatásáltalános szabá|yairől sző|ó
(továbbiakban:Ket.) 2004, éviCXL. torvény98. $ (1), (4), valamint a 99. $ (l) bekezdésén
alapul.

20LI.április7.
Székesfehérvár,

Afőjegyzőtávollétében.
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Dr. Molnár Krisztiái(
a|jegyző

