
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (VIII. 27) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános  Iskola  58/2008.  (VI.  25.)  számú  határozattal 
elfogadott alapító okiratát – e határozatban feltüntetett 6.3/b 
és a 6.5/b pont kivételével, amely 2010. január 01. napján lép 
hatályba  –  2009.  szeptember  30-i  hatállyal  az  alábbiak 
szerint módosítja: 

− Az alapító okirat 6.3 pontja helyébe a következő 6.3/a és 6.3/b  pont lép: 

[6. Tevékenysége:]

„6.3/a 2009. december 31-ig
Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:

Általános iskola 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása 
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
(szorgalmi időben)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

Gimnázium 80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
gimnáziumi nevelése, oktatása
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás

Általános iskola és gimnázium 92403-6 Diáksport

6.3/b 2010. január 01-től
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 
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)

Általános iskola és gimnázium 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
9312047 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása”

− Az alapító okirat 6.5 pontja helyébe a következő 6.5/a és 6.5/b pont lép:

[6. Tevékenysége:]

„6.5/a 2009. december 31-ig 
Kisegítő tevékenysége:

Általános iskola és gimnázium 55241-1 Munkahelyi vendéglátás

(Az alaptevékenység kiadásainak 2 %-a kisegítő 
tevékenység.)

6.5/b 2010. január 01-től
Kisegítő tevékenységei: 

Általános iskola és gimnázium 682002 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése

562917 Munkahelyi étkeztetés

(Az alaptevékenység kiadásainak 2 %-a kisegítő 
tevékenység.)”

− Az alapító okirat 6.6 pontja helyébe a következő 6.6 pont lép:

[6. Tevékenysége:]

„6.6 Az intézmény alaptevékenysége, feladata:
1-8 évfolyamon általános műveltséget megalapozó nevelést és 
oktatást,  továbbá emelt  szintű testnevelés  oktatást  folytat.  A 
tanuló  érdeklődésének,  képességeinek  és  tehetségének 
megfelelően  középiskolai,  illetve  szakiskolai  továbbtanulásra 
és  pályaválasztásra  készít  fel.  Kompetencia  alapú  tanítási-
tanulási  programok elterjesztése,  fejlesztése.  Bázisintézményi 
feladatok ellátása.

1-8 évfolyamon a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi 
fogyatékos,  autista,  halmozottan  fogyatékos  gyermekek,  a 
beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók 



vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okokra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos 
nevelési  igényű,  valamint  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okokra  vissza  nem 
vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenessége  miatt  sajátos 
nevelési igényű gyermekek integrált nevelése. 
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  tanulók  folyamatos 
figyelemmel kísérése a rehabilitációs bizottság döntése alapján.

A  gimnázium  általános  műveltséget  megalapozó,  érettségi 
vizsgára  és  felsőfokú  tanulmányok  megkezdésére,  valamint 
munkába állásra felkészítő  nevelést és oktatást, továbbá emelt 
szintű idegen nyelvi (angol idegen nyelv, német idegen nyelv) 
oktatást  folytat,  nappali  tagozatú  képzés  formájában. 
Törekszik  a  tanulók  harmonikus  személyiségfejlesztésére.  A 
gimnáziumi  nevelést-oktatást  kilencedik  évfolyamon  kezdi 
meg és a tizenkettedik évfolyamon fejezi be. 

A középfokú  felnőttoktatás  keretében  a  gimnázium  a  fenti 
célok  elérése  érdekében  nappali  rendszerű  illetve  esti 
munkarend szerinti 9-12. évfolyamon működik.

Az  intézmény  sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali 
rendszerű,  általános  műveltséget  megalapozó  integrált 
oktatását is végzi.”

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  alapító okirat  egységes szerkezetbe foglalására, 
valamint  a  módosítás,  továbbá  az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat   Magyar  Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 


