Alapító okirat
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése alapján

A Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
alapító okirata
29/2012 számú, 2012. november 29-én kelt határozatával módosította az Enyingi Református
Egyházközség
Hatályos 2013. január 1-től
Alapító neve:
Enyingi Református Egyházközség
székhelye:
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 48.
Alapítás időpontja:
1996. április 30.
Fenntartó neve:
Enyingi Református Egyházközség
székhelye:
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 48.
b)
Intézmény
Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú
hivatalos neve:
Művészeti Iskola
Rövid neve:
Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola
Nemzetiségi/nemzetközi
nyelven:
OM azonosítója
040382
Intézmény típusa:
Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény
c)
(Nkt. 7. § (1) és 20. § Általános iskola
(1))
Alapfokú művészeti iskola
d)
Intézmény feladatellátási helye(i)
da) Székhelye:
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 65-67.
e)
Alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
Az intézmény alapfeladata: tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek
tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész polgáraivá nevelje, akik mindenkor készek az
örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.
Alapfeladata (Nkt. 4. § 1.)
c) általános iskolai nevelés-oktatás,
o) alapfokú művészetoktatás,
r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
Szakfeladat:
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852031
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
855914
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
a)

f) A felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám feladatellátási helyenként
Székhely:
470 fő (200 fő (általános iskola); 270 fő (művészeti oktatás))
g) A sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosságnak a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve szerinti meghatározás
a Nkt. 4. § 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű integráltan oktatható gyermek, tanulók
közül:
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
h) Az évfolyamok száma iskolatípusonként
Általános iskola
Alapfokú művészeti iskola
i) Művészeti ágak, tanszakok
Zeneművészet:
100 fő
Táncművészet:
60 fő
Képző-és iparművészet:
90 fő
Szín-és bábművészet:
20 fő

8 évfolyam
12 évfolyam

Művészeti ág
Zeneművészet

Székhelyen
Tanszak
akkordikus, fafúvós, rézfúvós, vonós, kamarazene, zeneismeret, billentyűs (klasszikus),
billentyűs (elektroakusztikus)

Művészeti ág
Táncművészet

Tanszak
néptánc

Művészeti ág
Képző- és
iparművészet

Tanszak
grafika és festészet, szobrászat és kerámia

Művészeti ág
Szín- és
bábművészet

Tanszak
színjáték tanszak

j) A feladatellátást szolgáló vagyon:

A vagyon feletti rendelkezés joga:
k) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok:

ingatlan vagyon:
- az enyingi 1298. hrsz-ú 6074 m2 térmértékű
ingatlan, Enying Kossuth L. u. 65-67.sz.
- 1003 m2 iskolaépülettel
- tulajdonos az Enyingi Református Egyházközség,
intézményi hasznosításra átadva alapítással.
ingó vagyon:
- leltár szerint
Az alapító - fenntartó vezető testületét, a
presbitériumot illeti meg, a mindenkori állami és
egyházi jogszabályok szerint.
- önálló maradványérdekeltségű egyházi költségvetési
szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel,
- tevékenységéről és gazdálkodásáról az egyházi
költségvetési szervekre szóló szabályok szerint számol
be

l) Az intézmény egyéb jellemzői:
 az intézmény adószáma
 az intézmény pénzforgalmi számlaszáma
 az intézmény képviseletére jogosult neve
 az oktatás munkarendje
 egyéb
m) Az alapító okirat kelte, hatálya:
n) Fenntartói határozat száma:

18485581-2-07
10402221-00026909-00000002
Szabó Szilárd
nappali munkarend
2012. november 29. illetve 2013. január 1.
29/2012 (november 29.)

Kelt, Enying, 2012. november 29.
ph.
Iván Géza
fenntartó képviselője
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A 2003. június 30-án elfogadott Alapító Okirattal a törvényességi kötelezettségeknek megfelelően egységes
szerkezetbe foglalva, az Enyingi Református Egyházközség döntéshozó testülete - Presbitériuma - 2004. április
11-én 14/2004sz. (04.11) határozatával elfogadott Alapító Okirat.
2005. július 10-én a fenntartó jóváhagyásával kiegészítve a normatíva jogcímekkel.
Az Enyingi Református Egyházközség döntéshozó testülete – Presbitériuma - 2008. július 24-én törvényi
kötelezettségre a TEÁOR számok átváltását jóváhagyta 21/2008.sz. (07.24) határozatával.
Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosítását a fenntartó Enyingi Református Egyházközség Presbitériuma 13/2009 (március
30.) számú határozatával jóváhagyta.
Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosítását a fenntartó Enyingi Református Egyházközség Presbitériuma 19/2009
(augusztus 24.) számú határozatával jóváhagyta azzal, hogy nem minősül átszervezésnek az Alapító Okirat
módosítás.
Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosítását a fenntartó Enyingi Református Egyházközség Presbitériuma 9/2011 (február
21.) számú határozatával jóváhagyta.
KIEGÉSZÍTÉS:
Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának a jogszabályoknak megfelelő kiigazítását az Enyingi Református Egyházközség
Presbitériuma 29/2012 (november 29.) számú határozatával jóváhagyta.
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Az alapító okiratból kikerült:
17. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Az alapfeladatokon kívül kiegészítő tevékenységet az illetékes szakhatóságok engedélyének birtokában, az alább
felsoroltakon kívül, az Enyingi Református Egyházközség előzetes jóváhagyásával folytathat.
A mindenkori hatályos jogszabályok alapján anyagi bevételre irányuló tevékenységet folytathat. Az ebből a
tevékenységből származó bevételt az alapfeladatainak ellátására használhatja fel, az évi költségvetés
megállapításánál 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 jogállása:
- önálló jogi személy, felelős vezetője az iskolaigazgató
- az iskolaigazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézmény tanárai és dolgozói tekintetében a
Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint
- az iskolaigazgató a fenntartó megbízottjával együtt gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási
jogot.
19. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki, illetőleg bízza meg nyilvános pályázat vagy meghívás alapján,
a nevelőtestületet meghallgatva, az igazgatótanács javaslatára. A kinevezés 5 tanévre szól.
20. Az intézmény felügyeleti szerve:
- Enyingi Református Egyházközség
- Magyarországi Református Egyház Iskolaügyi Szervezete
- A működés törvényességének ellenőrzése tárgyában Fejér Megye Főjegyzője
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