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ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
258/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
A HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ 

OKIRATÁRÓL 
 

1. A költségvetési szerv neve:   
     Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
   
2. A költségvetési szerv székhelye, törzsszáma, OM azonosító száma:    
     8130 Enying, Kossuth Lajos utca 55.  
     764883 
     201202 
3. Telephelye:    
     8130 Enying, Petőfi Sándor utca 12. 
4. Adószáma: 
     15764883-2-07 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata (alaptevékenysége): 

A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. c), 
g), n), r) pontja szerinti feladat. 

6. Tevékenysége: 
 
6.1 TEÁOR szerint:  
Általános iskola   8520 Alapfokú oktatás 

8559 M.n.s. Egyéb oktatás 
5629 Egyéb vendéglátás 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8551 Sport, szabadidős képzés   
9312 Sporttevékenység és támogatása 

 
Gimnázium    8531 Általános középfokú oktatás 

8559 M.n.s. Egyéb oktatás 
5629 Egyéb vendéglátás 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8551 Sport, szabadidős képzés 
9312 Sporttevékenység és támogatása 

 
6.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:     
     852010 Alapfokú oktatás 
 
6.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás: 

 
Általános iskola   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 
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nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés (szorgalmi 

időben) 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 

nevelése  
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés (szorgalmi 

időben) 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
 

Gimnázium 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. 
évfolyam) 

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam) 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

(2010/2011. tanévtől) 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai 

tanulók tanulószobai nevelése 
 
 Általános iskola és gimnázium 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

                       562917 Munkahelyi étkeztetés 
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

                     931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
6.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6.6 Az intézmény alaptevékenysége, feladata: 

1-8 évfolyamon általános mőveltséget megalapozó nevelést és 
oktatást, továbbá emelt szintő testnevelés oktatást és emelt 
óraszámú idegen nyelvi (angol idegen nyelv, német idegen 
nyelv) oktatást folytat. A tanuló érdeklıdésének, 
képességeinek és tehetségének megfelelıen középiskolai, 
illetve szakiskolai továbbtanulásra és pályaválasztásra készít 
fel. Kompetencia alapú tanítási-tanulási programok 
elterjesztése, fejlesztése. Bázisintézményi feladatok ellátása. 
 
1-8 évfolyamon a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. §-ának 25. pontjában meghatározott – az 
alábbiakban részletezett – sajátos nevelési igényő gyermekek, 
tanulók integrált nevelése: különleges bánásmódot igénylı 
gyermek, tanuló, aki a szakértıi bizottság szakértıi 
véleménye alapján mozgásszervi (G, Q), értelmi (F 70, F 71) 
vagy beszédfogyatékos (F 80), autizmus spektrum zavarral (F 
84) vagy egyéb pszichés fejlıdési zavarral ((súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral (F 81, F82, F 
83, F 90, F 91)) küzd, 1-8 évfolyamon a rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján magántanulóként, valamint orvosi 
igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató 
tanulók részére legalább heti nyolc tanítási óra egyéni 
felkészítés biztosítása. 1-8 évfolyamon a visszahelyezett 
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tanulók folyamatos figyelemmel kísérése a rehabilitációs 
bizottság döntése alapján. 
 
A gimnázium általános mőveltséget megalapozó, érettségi 
vizsgára és felsıfokú tanulmányok megkezdésére, valamint 
munkába állásra felkészítı nevelést és oktatást, továbbá – 4 
évfolyamos képzés keretében – emelt szintő idegen nyelvi 
(angol idegen nyelv, német idegen nyelv) oktatást, – 6 
évfolyamos képzés keretében – emelt óraszámú informatika, 
matematika oktatást és emelt szintő idegen nyelvi (angol 
idegen nyelv, német idegen nyelv) oktatást folytat, nappali 
tagozatú képzés formájában. Törekszik a tanulók harmonikus 
személyiségfejlesztésére. A gimnáziumi nevelést-oktatást – 4 
évfolyamos képzés esetén –  kilencedik évfolyamon kezdi meg 
és a tizenkettedik évfolyamon fejezi be, – 6 évfolyamos képzés 
esetén –  hetedik évfolyamon kezdi meg és a tizenkettedik 
évfolyamon fejezi be. 
 
A középfokú felnıttoktatás keretében a gimnázium a fenti 
célok elérése érdekében nappali rendszerő illetve esti 
munkarend szerinti 9-12. évfolyamon mőködik. 
 
Az intézmény 9-12. évfolyamon a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. §-ának 25. pontjában meghatározott 
– az alábbiakban részletezett – sajátos nevelési igényő 
gyermekek, tanulók nappali rendszerő, általános mőveltséget 
megalapozó integrált oktatását is végzi: különleges 
bánásmódot igénylı gyermek, tanuló, aki a szakértıi bizottság 
szakértıi véleménye alapján mozgásszervi (G, Q), 
beszédfogyatékos (F 80), egyéb pszichés fejlıdési zavarral 
((súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral (F 81, F82, F 83, F 90, F 91)) küzd. 
 
Az intézmény a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 171. § - 172. §-aiban foglalt képesség-
kibontakoztató, integrációs felkészítést végez az általános 
iskolában és a gimnáziumban. 
 

7. Működési terület:   
     Enying város közigazgatási területe és környéke 
 
8. Irányító (alapító illetve fenntartó) szerv neve, székhelye:   
     Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8130 
     Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

(Törvényességi felügyeletet az Enying Város Jegyzője 
gyakorol. Szakfelügyeletet a különböző jogszabályokban 
megjelölt ágazati minisztériumok és szervek látják el.) 

 
9. Az intézmény típusa és évfolyamainak száma: 
     Többcélú közoktatási intézmény: összetett iskola 

Általános iskola: 8 évfolyam 
     Gimnázium: 4 évfolyam, 6 évfolyam (2010/2011. tanévtől) 
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10. Maximális gyermek-, tanulólétszám:  
     Általános iskola: 450 fő 
     Gimnázium:  
      - Nappali oktatás munkarendje szerint: 240 fő 
      - Felnőtt esti oktatás munkarendje szerint: 175 fő 
 
 
11. Besorolása:   

Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 
szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Enying Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezeti egysége 
útján látja el. Az általános forgalmi adónak alany, az általános 
szabályok szerint adózó költségvetési szerv. 

 
 
12. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján – 

meghatározott 5 éves időtartamra – Enying Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és azok 
végrehajtásáról rendelkező jogszabályok alapján. Felette az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az intézmény vezetője képviseli az intézményt és dolgozói 
felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 

 
 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony 
(közalkalmazottak),  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaviszony (egyéb 
foglalkoztatottak) 

 
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 1. melléklet szerint. 
 
15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 Az épület és azok berendezéseinek tulajdonjoga Enying Város 

Önkormányzatáé. Az intézmény a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat, a nevelő-oktató feladatok ellátásához 
szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem 
terhelheti meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló 
oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott időre 
(egy oktatási évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, 
amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem 
akadályozza. 
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16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 89. §-
ában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek,  valamint a 
mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást 
érintő szabályozás alapján.  

Záradék:  
A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító okiratát Enying Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 313/2012. (XI. 13.) határozatával 2012. december 01. napi 
hatállyal hagyta jóvá.  
 
Enying, 2012. november 13. 
 
 

P.H.  
 
 
 

-----------------------------------------------------------
  
alapító szerv vezető aláírása 
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1. melléklet 

 
 
 

A HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ 

 
 
Ingatlanok: használati joggal 
 
Hrsz Cím Földterület Megjegyzés 
1304 Enying, Kossuth u. 55.  7887 m2 Önkormányzati 

tulajdon 
1374 Enying, Petőfi u. 12. 2228 m2 Önkormányzati 

tulajdon 
1240 Enying, Petőfi u.  9121 m2 Önkormányzati 

tulajdon 
 
Ingóságok: az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint. 


