
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehé rv ári J ár ási Hivatala

Ugyszám: FE-08lIKTl428|-2l20|7.
Ügyintéző: BrizsSzabina
Telefon: 221795-805

Tárgy,. Az Enyingi Református Egyhazközség
(8130 Enying, Kossuth L. u. 48.,
képviseli: Iván Géza lelkipásaor) által fenntartott
Tinódi Lantos Sebestyén Református A|ta|ános
Isko|a és A|apfokú Művészeti Isko|a (8l30
Enying, Kossuth L. u. 65-67, oM azonosító:
040382) működési engedélyének módosítása

H a t á r  o z a t

Az Enyingi Református Egyházközség, mint a Tinódi Lantos Sebestyén Református Altalános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója az intézménv működési engedé|yének módosítása iránt a
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalához benyújtott kérelmének helyt adok,
és az intézmény működését a20t712018. tanévtő| kezdődően az a|ábbiak szerint

e ngedé l y e z em .

A FE-08/IKT|3775-2|20|7. iktatőszámu,201,1. április |9, napján kelt határozatot módosítom és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt határozatot kiadom.
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létszám ! Altalános isko|a:
446 fő
176 Íő

Fejér Megyei KormiíLnyhivatal Székesfehérvári Jarási Hivatala Hatósági F<iosáály Hatósági osúá|ya
8000 Székesfehérviír, Honvéd utca 8. Te|:221795-760,Fax:.22l,I95-8l4, e-mail: hatosagi.szekesfehervar@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: hétfó: 1300-15j0, szerda: 800-1200 és 1300-l530, péntek: 800-l200

Neve: iTinódi Lantos Sebestyén Református Altalános i
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i Az intézmény munkarendje: :nappali i
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i - a többi tanulóval egyiitt nevelhető' oktatható sajátos nevelési igényí tanulók iskolai nevelése, i
i oktatása /aNkt. 4.$ 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igénytí integráltan oktathatói



Művészeti oktatás:
zeneművészeti ágon:
táncművészeti ágon:
képző- és iparművészeti ágon:

270 fő
100 fő
60 fő
90 fő
20 fő

Művészeti ágak,
megnevezése

Az intézménv sazdálkodása:

A gyermekétkeztetés módja:
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E batarozaVv égzés.'*?.:.,..
napj rán jo gerős és végrehajtható.
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tanszakok : Zenemúvészet:

Klasszikus : akkordikus, fafúvós, r ézflv ő s, vonó s,
kamarazene' zeneismeret, billentyűs

Elektroakusáikus : bilIentyűs

Táncmtivészet: néptánc

Képző- és iparművészet: grafika és festészet, szobrászat és
kerámia
Szín- és bábművészet: sziniáték
ö'áiro máiád;á"'&d;[ei6égí ;g'háii.r.8iiieé"öte.|iié-,-*
önálló bérgazdálkodási jogkönel, tevékenységéről és
gazdálkodás ár ő| az e gyházi kö ltségvetés i szervekre szó ló

Külső partnerrel kötött szerződéssel, az intézmény területén, a

Dancs Norbert
járási hivata|vezető

nevében és megbízásából
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Wursingerné Rézmann Zsuzsa
hatósá'gi főosztá|yv ezető-he Iyettes

cégm9.|9-g-{!ó-konyhájáva|biáoglljákaz'étkeztetést.'

A működési engedély módosításával kapcsolatban eljárási költség nem merült fel.

Az Enyingi Református Egyházközség kérelmének teljes egészében helyt adtam, és az ügyben nincs
ellenérdekű ürgyfel, ezért az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást aközigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabá|yairő|sző|ő2004. évi CXL. törvény 72. s g) bekezdés a) pontja
alapján mel lőaenr.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivata|vezetőjének a kiadmányozásárő| sző|ő
2112016. (XII. 30.) utasítása, valamint a Székesfehérvári Járási Hivatal hivatalvezetőjének 2120|6. (Xil.
30.) szabályzata alapján történt.

Székesfehérvár, 2017 . május 1 1.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Hatósági Főosáály Hatósági osztá|ya
8000 Székesfehérvar' Honvéd utca 8. Te|: 22l795-760, Fax: 22l795-814, e-mai1: hatosagi.szekesfehervar@fejer'gov.hu

Ügyfélfogadás: hétfó: 1300-1530' szerda: 800-1200 és l300-1530, péntek: 800-1200


