
Fejér Megye
nő1ncvző1n

8002 Székesfehérvár
Szent István tér 9.
Tel.: (221522-516
Fax: (22) 312-144

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 .) fenntartója kérelmének

helyt adok

és a 199-412009. szárÍl, 2009. augusáus 26-én ke|t határozatot kiegészítem - egybeszerkesáve,
módosítások kiemelve - és az intézmény működését a 20II. szeptember l-jétől az a|ábbiak szerint
engedélyezem:

1. Intézmén}' neve:

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általanos Iskola és Alapfokú MűvészetoktatásiÍntezmény
Rövidített neve: Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola
oM azonosíto:040382

Szám: 118-1/201l.
Ügyintéző: Dubiczné Mile Katalin
Telefon: 22-522-540

lntézménv székhelye:

8130 Enying, Kossuth L. u

Az intézmény a|apitőia:

4. Az intézmén}' fenntartója:

5. Az intézmény típusa:

Tárgy: A Tinódi Lantos Sebestyén Református
Altalrános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény működési engedély kiegészítése

Melléklet:

I J a t á r  o z a t

z.

5 .

65-67.

Enying i Református Egyházko zs ég
8130 Enying, Kossuth Lajos u. 48.

Enying i Re formátu s Egyhénko zs ég
8130 Enying, Kossuth Lajos u. 48.

többcélú, kőzos igazgatású közoktatási intézmény
(általános iskola, alapfokú művészetoktatasi intézmény)

4.

5 .

Intézmény tagozata:

nincs

Intézmény telepheIye:

nincs

Telephel},en ellátott feladatok :

nincs



7 . Az intézménv tagintézménve:

nincs

8. Az intézmény alapfe|adatai:

Tanulóit művelt, jellemes keresáyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tiszte|őjévé, a
magyar haza és nemzet hűséges és éildozatkész polgáraivá nevelje, akik mindenkor készek az
orökölt és a jelenkori kultura valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni'

TEAOR 8520.1-4 évfolyam általanos iskola
iskolaotthonos ellátas
sajátos nevelési igényű tanulók 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 Yagy a vise|kedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulók közül:
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia
Közoktatási tv. I2I. $ (1) bekezdés 29. pontja b) alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fej|ődésének súlyos rendellenességével küzdő
tanu|ók közül:
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia
hiperaktivitás

, 12 évfolyamos alapfokú művészetoktatás
TEAOR 8531.5-8 évfolvam általanos iskola

napköziotthonos ellátás
sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

Közoktatási tv. 12I. $ (1) bekezdés 29. pontja a) alapján testi'
érzékszervio értelmio beszédfogyatékos, autistao több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rende||enességével küzdő tanulók közül:
dyslexia
dyscalculia
dysgraphia
Közoktatási tv. I2I, $ (1) bekezdés 29. pontja b) alapján a megismerő
funkciók Yagy a viselkedés fejlődésének sú|yos rendellenességével küzdő
tanu|ók közül:
dystexia
dyscalculia
dysgraphia
hiperaLtinitas

12 évfo|yamos alapfokú művészetoktatás
TEÁoR 5629 diákétkeáetés



Nonn*tíva
Iskolai oktatás.az-.1"4-él.folvarnon._.naBoali-rendszeríí .iskolai oktatas 100-6
Iskolai.oktatrís az-5-& évfolvÍ}aaon-_.naBBali."rcndszeríí-iskolai ok+atás +o0--fb

4&

visszavezethető trles éssúl.i'es rendellerresséeével kiizd
dyslexia
eyseate*ia
dyssraBhia

6#
z&
2#

viselkedésfqjlődésének ergar:krrs ekra vissza nem vezethető hrtós és súlyes
@
dÍslexia
ayseale*ia
dys€Íáphia
hipeml*ivitís

3#
z#
3#
z+(,

Altel&nos'.n*dai-napktizis..fog1a1kozá*.a-nappali.-rcndszeríí-iskolai-gktatásban-résx
vevő-"tanu.lók után

roo--fit

Iskglagtthonosgk.tatás az-általános.iskola cls+aesYcdik-é-vfglvamán -1-00flo
3s..b
35..6

Fqilesáóés--felzár|oz+a+g-oktatrís-ki* tretszámú-esoportokbary-nappa1i-rendszerű
iskolai.oktatásb&Ír

.r+{b

Intecráeiós-neve]és. gktatás 35-tr
Kultr*rális;-egyéb.szabadid{5s és egészségfeilesáési.fe.ladatok ZAA--fo
Diáksporttal. kaposolatos..fe lada.tok 200 6
Intézrnénybcn-sz€-rv€zett..étkeáetés 200di

+00-6
*4ozzÍiárulás.a.tarrulók_tankónw-e-l{ií+ásáhgz

..--.---Á.ltal égao*-borzzáiínrlrís Zgg-{o
pa&

Minőség-feile.sáési fe-la4atok 28 fo
Pedagóg.ia.i.szakrnai'.szolgá{tatás 200..6
Pedagóstls. szakvizsea.és továbbkéozés ?f--fo
szakrnai és^.fc.ilesztési &ladatok

-......l.4. év.folyam nappal.i .rendszeríí.ok.tatásban l-00-fo
í{.. év.fglya+n.naBpa li rendsze rÍí. gktatásban .l-00fii

lo0-fib
Zenem{ivészet.i.'oktatás het.i.4;.vagy anná.ltóbb óriíban;.egyéni..foglalkoziís 100-6
Míívészetgktatás *épz,s;-ipar-;láme*;szín-;.és-biíkn{ívészeti ágon-het.i.4.vagy-anná-1
több órában

+45..6

Művészetoktatas.képzo--'-ip*r^;txne-;szi*-;és bábra.úivészcti ágon heti 4 iNáná]r
kel.esebb.órában

ZSfo

L4A+6
20l }. februar 2]-én kelt alapíto ohrat alapjan tÖrÖlve.

9. Nemzeti. etnikai. kisebbségi és más feladatai:
integrált oktatást folytathat
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l0. A feladatellátast szolgáló vagyon:
1. sámú melléklet ingatlan vagyon:

. az enyingi I2gí.hrsz-ú óől+ ^ztérmértékű ingatlan, Enying Kossuth L. u. 65-67 .sz.

- 1003 m, iskolaépülettel
- tulajdonos az Enyingi Református Egyházközség, lntézményi haszrosításra éúalva

alapítassal.
7. szÍmű melléklet ingó vagyon:

- leltár szerint

l 1. A vagvon feletti rendelkezés joga:
Az a|apito - f.''t'-,tó ,,"zétő testtiletét, a presbitériumot illeti meg, a mindenkori állami és

e gyhőzi j o gszabályok szerint.

alapfokú művés zetoktatás
ebből:
zenemíívészeti ágon:
támcmíivészeti ágon:
képző. és iparművészeti ágon:

színművészet

13. Az intézmény éfolyamai:
@ rendszeríí általanos iskolai oktatas

művészeti oktatás:
e|őképző két évfolyam
alapfokúképzó hatévfolyam
továbbképző négy évfolyam

14. Alapfokú művészetoktatás:
zenemúviszet
hegedű
zongoÍa
furulYa
fuvola
kürt
trombita
harsona
tuba
ütő
gitár
orgona
kamarazene
szolfézs
zeneirodalom

zeneelmélet
szintettzátor-keyboard

táncmíívészet
néptánc

képző- és iparművészet
grafika
festészet
foto-videó
kerámia

színművészet _ bábművészet
színiáték

470 fo
200 fo
270 fo

100 fó
60 fó
90 fö
Z0 fo



)

15. Az intézmén}' gazdálkodási rendje:
. önálló maradvátryérdekeltségíí egyhénikoltségvetésiszew, inálló bérgazdétkodiísi jogkörrel,
- tevékenységéről és gazdálkodásáról az egyházi költségvetési szervekre sző|ő szabályok szerint

számol be.

16. Az intézménv kiegészítő tevéken}'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 bevételre iranyuló tevékenységet folyüathat.
Az ebből a tevékenységből származóbevete|t az a|apÍeladatainak ellátasára haszrrálhatjafe|, az évi
költségvetés megállapítasÍná| ezt figyelmen kívül kell hagyni, nem lehet elvonni'
Egyéb kiegészíto tevékenységet folytathat:

Tanóran kívüli oktatasi ellátas'
oktatasi kiegészítő egyéb tevékenység
Egyéb korlátozottan igénybevehető szálláshely szo|gá|tatás
Egyéb korlátozotlan igénybevehet ő vendég|átás (iskolai büfé)
Máshova nem sorolt kulturális és sporftevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
Fényképészet, videofelvétel készítés (dokumentalás)

l7. Az intézmén}' joqállása:
- önálló jogi személy, felelős vezetője az isko|aigazgato
- az iskolaigazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézmény tanárai és dolgozói

tekintetében aSzewezeti és MűködésiSzabiúyzatban megfoga|mazottak szerint
- az iskolaigazgató a fenntartó megbízottjával eg}.tttt gyakorolja a kötelezettségvállalási és

utalványozási jogot.

l8. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjet a fenntartó nevezi ki, illetőleg bizza meg nyilvános páiyázat vagy
meghívás alapján, a nevelőtestületet meghallgatva, az igazgatotanács javaslatára. A kinevezés 5
tanévre szól.

19. Az intézmény felügyeleti szerve:
- Enyingi Református Egyházközség
- Magyarországi Református Egyhéu Iskolaügyi Szervezete
- A működés törvényességének ellenőrzése tárgyé$an Fejér MegyeFőjegyzője
- Hatósági felügyelet és ellenőrzés: oktatási Hivatal Közép-dunántiili lgazgatősága

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

Ahatározat ellen a kézbesítést követő 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 illetékmentes fellebbezé s s el l ehet élni.
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I ndoko l á s

Az enyingi Református Egyházközség, mint a Tinódi Lantos Sebestyén Református Á|ta|anos Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója beadványában kérte, hogy az á|ta|a fenntartott
intézmény műkodési engedélye kerüljön kiegészítésre azintézmény módosított a|apitő okirata a|apjén,

A fenntartó csatolta a Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 20I|. 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 engedély a - 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 intézmény alapfeladatai cím alatti normatíva jogcímenként történő felsorolás.

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

Hatá,rozatom jogalapja a közo|<tatasról szóló 1993. évi Lxxx. tole''v 79. $ (3) bekezdése, a
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 1|/|994. (vI. 8.) MKM rendelet 35.$ (3) és (6)
bekezdése' valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII' törvény 5. $ (3) bekezdése'
A fellebbezési jog a közigazgatási hatósági eljáras és szo|géútatás általános szabá|yairől sző|ó
(továbbiakban: Ket.) 2004, évi CXL. torvény 98. $ (1), (4), valamint a 99. $ (l) bekezdésén alapul.

Székesfehérvár, 20LI. április 7.

Afőjegyzőtávollétében. 
l H / t // /,

,a tl-! hth//h /k/l'
Dr. Molnár Krisztiái(

a|jegyző


