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Az   int6zm5nyt   a   tiszafuredi   reformatussag   altal    1800-ban   alapitott,   majd    1948-ban
allamositott reformatus iskola szellemi jogut6djak6nt mtik6dteti az alapit6.
Az  iskola  feladatinak  tekinti  az  altalinos  iskolai  nevel6s-oktatas  keret6ben,  hogy  tanul6it
mtivelt, jellemes kereszty6n emberekk6,  az egyetemes emberi 6rt6kek tisztel6j6v6, a haza 6s
nemzet htis6ges, aldozatk6sz 5s alkot6 polgaraivi formalja, akik mindenkor k6szek az 6r6k6lt
6s a j elenkori kulttra val6di 6rt6keit befogadni, gyarapitani 6s k6zvetiteni. Az iskola feladata
reformatus tanul6it egyhazunk hitvall6 tagjava, a nem reformatus tanul6it -vallasuk szabad
gyakorlasa mellett -  sajat  felekezetiik  es  a Reformatus  Egyhaz  6rt6keinek  megbecstil6s6re
nevelni.

I.      Az alapit6 neve, sz6khelye: Tiszafuredi Reformatus Egyhazk6zs69
5350. Tiszafured, F6 tit 5.

11.      A fenntart6 neve, sz6khelye: Tiszafuredi Reformatus Egyhazk6zs69
5350. Tiszafured, F6 ht 5.

Ill.      Az int6zm6ny hivatalos neve:
Bin Zsigmond Reformatus K6t Tanitasi Nyelvii Altalinos Iskola,

Alapfokti Mfiv6szeti Iskola 6s 6voda

IV.      Az int6zm6ny idegen nyelvfi megnevez6se:
Ban Zsigmond Presbyterian Bilingual Primary School,

Primary School of Art and Kindergarten

V.        Az int6zm6ny r6vid neve:
Bin Zsigmond Reformatus K6t Tanitasi Nyelwh Altalinos Iskola, AMI 6s 6voda

VI.      Az int6zm6ny tipusa: t6bbc61d, k6z6s igazgatasd k6znevel6si int6zm6ny
(6voda, altalinos iskola, alapfohi mtiv5szeti iskola)

VII.      Az int6zm6ny oM azonosit6ja: 035 898

VIII.      Az int6zmeny mtiked6si tertilete: Tiszafured es vonzask6rzete

IX.      Az int6zm6ny feladatellatasi helyei:

-   Sz6khely:   5350   Tiszafured,   F6   ut   2.   (altalinos   iskola,   6voda,

mtiveszetoktatds)

-re/ep fee/ry..    5350 Tiszafured, F6 ut 7. (mtiv6szetoktatas)

-Tagint6zm6ny.. 5244 Tiszasz616s, Alkotminy dt 12.(altalinos iskola)

-Tagint5zm6ny: 5244 Tiszasz616s, Szabadsag ter 7..(6voda)

-Tagint6zm6ny: 5243 Tiszaderzs, 86ke t6r 2. (6voda)

-Tagint6zm6ny: 5361 Tiszaigar, Pet6fi Sindor ut 28.(6voda)



X.      Az6vfolyamokszfma:

Sz6khelyen

a)  altalanos iskola 1-8. 6vfolyam
b)  alapfokti    mfiveszetoktatas    1-12.    6vfolyan    (I-2.    el6k6pz6,    I-6.    alapfokh,    1-4.

tovabbkepz6 evfolyam)

dvodai csoportok szama: negy

Tagint6zm6nyekben:

Tiszasz616si Altalinos Iskola

-altalinos iskola I-8. evfolyam

-alapfolch mfiv6szetoktatds 1-12. 5vfolyam ( 1-2. el6kepz6,1-6.
alapfokh,1 -4. tovabbk5pz6 6vfolyam)

Ti szasz616si Cseperede 6voda:

-     6vodal nevel6s 3 csoportban

Tiszaderzsi Napsugiv 6voda

-  6vodai nevel€s 2 csoportban

Tiszaigari 6voda

-  6v6dai nevel5s 1 csoportban

XI.      Az int6zm6ny sz4khely6re f ielvehet6 meximdlis laszdm

Sz6khelyen Tiszaffired, F6 tit 2. szfm alatt ellftott alapfeladatok szerint:

a)6voda:                                           120fo   ebb6l  SNI     10fo
b) altalinos iskola:                       ,400 fo   ebb61  SNI    50 fo
c) alapforfu mfiveszetoktafas:      330 fo

-tincmfiv6szeti ag                              120 fo
-kepz6-es ipamfiveszeti ag            195 fo
-szinmtiveszeti-babmtiv6szeti ag      15 fo

Mtiv6szeti agak 6s tanszakok:

a) Tancmtiv6szeti ag: talsastinc; modem-kortdrstinc tanszakok
b) K6pz6-  es  iparmfiv6szeti  ag:  grafiha  es  festeszet;  szobrdszat  es  keralnia;  fern-  6s

zomincmfives; foto es film
c) Szinmfiv6szeti-babmflveszeti agban: szinjat6k tauszak

Telephelyen  Tiszofiired,  F6  at  7.  szdm  alou  elldiott  alapifeladatok  szerwi  egyidejffleg
/ogrd#J. 4e'pes.. 58 fo (a sz6khelyre felvehet6 gyermek 6s tanul616tszalnb6l)

a.)       altalinos iskoLa
b.)      alapfokti mthr6szetokeatas
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Mtiv6szeti agak 6s tanszakok:

- Talicmtiv5szeti ag : tdrsastinc ; modem-kortdrstinc tanszakok
-   K6pz6-   6s   iparmtiv6szeti   ag:   grafika   6s   fest6szet;   szobraszat   6s   kerinia;   fern-   5s
zomincmtives; fot6 6s film
-Szinmtiv5szeti-babmtiv6szeti agban: szlnj at6k tanszak

Tagint6zm6nyenk6nt ellatott alapfeladatok szerint:

Tiszasz616s,  Alkotmfny  dt  12.  szam  alatt  ellatott  alapfeladatok  szerint  a  sz6khelyt6l
ktil6n fogadni kepes: 268 fo

a)   altalinosiskola  168fo  ebb6l SNI     18 fo
b)   alapfokti mtiveszetoktatas 100 fo

-tincmtiv6szeti ag        40 fo
-k5pz6-6s iparmtlv6szeti ag          60 fo

Tiszasz616s, Szabadsfg t6r 7. szfm alatt ellatott alapfeladatok szerint sz6Ichelyt6l kiil6n
fogadni k6pes: 75 f6

a)   6voda        75fo     ebb61SNI     8fo

Tiszaderzs, 86ke t6r 2. szam alatt ellftott alapfeladat szerint a sz6khelyt6l ktil6n fogadni
k6pes: 60 F6

a)    6voda:     60fo    ebb61  SNI     10fo

Tiszaigar, Pet6fi Sfndor dt 28. szam alatt ellftott alapfeladat szerint a sz6khelyt6l ktil6n
fogadni k6pes: 25 fo

a)   6voda:     25fo      ebb6l    SNI     5fo

Az int6zm6ny alapfeladatai:

Tiszaffired, F6 dt 2. szam alatti sz6khely6n

•     6vodainevel5s
•     altalinos iskolai nevel6s-oktatas
•    k6t tanitasi nyelvti oktatas
•     alapfokti mtiv6szetoktatas

Mtlv6szeti agak 6s tanszakok:

a)    Tincmtiv6szeti ag: tdrsastinc; modem-kortdrstinc tanszakok
b)    K6pz6-   6s   iparmtiveszeti   ag:   grafika  6s   fest6szet;   szobraszat   6s   kerinia;   fern-   6s

zomincmtives; fot6 6s film
c)     Szinmtiv6szeti-babmtiv6szeti agban: szinjat6k tanszak

•      a t6bbi gyermekkel, tanul6val egytitt nevelhet6, oktathat6 sajatos nevel6si ig6nyti
•         gyermekek, tanul6k 6vodai nevel6se 6s iskolai nevel5se-oktatasa
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Amermyiben  az  illet6kes  szak6rt6i  6s  rehabilitaci6s  bizottsag  a  szak6rt6i  v5lem6ny6ben  a
gyermek  integralt  nevel6s6re  tesz javaslatot,  a  „Sajatos  nevelesi  ig6nyti  gyermekek  6vodai
nevel6s6nek irinyelve 6s az Irinyelvek a sajatos nevel6si ig6nyti tanul6k iskolai oktatdsthoz"
illetve a „Szakmai ajinlas a BTMN-es tanul6k nevel6s6hez-oktatashoz" foglaltak alapjin az
int6zm6ny vallalj a:

a)      enyh6n 6rtelmi fogyat6kos
b)     besz6dfogyat6kos,
c)      t6bb fogyat6kossag egytittes el6fordulasa eset6n halmozottan fogyatekos,
d)      egy6b   pszich6s   fejl6d6si   zavaraval    (stilyos   tanulasi,    figyelem-   vagy

magatartasszabalyozasi zavarral) ktizd.

Tiszoftired, F6 tit 7. szdm alatti telephelyen:

•     altalinos iskolai nevel6s-oktatas
•     k6t tanifasi nyelvii oktatds
•    alapfohi mtiv6szetoktatas

Mtiv6szeti agak 6s tanszakok:

a)   Tincmtiv6szeti ag: tdrsastinc; modem-kortdrstinc tanszakok
b)   K5pz6- 6s iparmtiveszeti ag:  grafika 6s fest6szet;  szobraszat 5s kerinia;  fern-

6s zomincmtlves; fot6 6s film
c)   Szinmtiv6szeti-babmtiv6szeti agban: szinjatek tanszak

•      a t6bbi gyermekkel, tanul6val egyutt nevelhet6, oktathat6 sajatos nevel6si ig6nyti

gyermekek, tanul6k 6vodai nevel6se 6s iskolai nevel5se-oktatasa

Amemyiben  az  illet6kes  szak6rt6i  6s  rehabilitaci6s  bizottsag  a  szak6rt6i  v61em6ny6ben  a
gyermek  integralt  nevel6s6re  tesz javaslatot,  a  „Sajatos  nevel6si  ig6nyti  gyermekek  6vodai
nevel5s5nek irinyelve 6s az Irinyelvek a sajatos nevel6si ig6nyti tanul6k iskolai oktatasanoz"
illetve a „Szakmai ajanlas a BTMN-es tanul6k nevel6s6hez-oktatdshoz" foglaltak alapjin az
int6zm6ny vallalj a:

a)          enyh6n 5rtelmi fogyatekos
b)          besz6dfogyat6kos,

:}        :%by:bf°gpysaztfe:kh°6:Sagej%ristesz:]v6£°arvdai[a{:tie];Cot:n tha:]uT:sZ£:tt#:feyft.6k::;y
magatartasszabalyozasi zavarral) ktizd.

Tagint6zm6nyekben:

Tiszasz616s, Alkotminy ut 12. szalii alatt:

•   altalinos iskolai nevel6s-oktatas
•   alapfokd mfiv6szetoktatas

Mtiv6szeti agak 6s tanszakok:
-     Tincmfiv5szeti ag: tdrsastinc; modem-kortdrstinc tanszakok
-     K6pz6-6s iparmtiv6szeti ag: grafika 6s fest6szet; fern-6s zomincmtives

•      a t6bbi gyermekkel, tanul6val egytitt nevelhet6, oktathat6 sajatos nevel6si ig6nyfi
tanul6k iskolai nevel6se-oktatasa
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Amermyiben  az  illet6kes  szak6rt6i  6s  rehabilitaci6s  bizottsag  a  szak6rt6i  v61em6ny6ben  a
gyermek  integralt  nevel6s6re  tesz javaslatot,  a  „Sajatos  nevel5si  ig6nyti  gyermekek  6vodai
nevel6s6nek irinyelve 6s az Irinyelvek a sajatos nevel6si ig6nyti tanul6k iskolai oktatasthoz"
illetve a „Szakmai ajinlas a BTMN-es tanul6k nevel6s6hez-oktatashoz" foglaltak alapjin az
int6zm6ny vallalj a:

a)       enyh6n 6rtelmi fogyat6kos
b)       besz5dfogyat6kos,
c)       t6bb fogyat6kossag egytittes el6fordulasa eset6n halmozottan fogyat6kos,
d)       egyeb    pszich6s    fejl6d5s    zavaraval    (stilyos    tanulasi,    figyelem-    vagy

magatartasszabalyozasi zavarral) ktizd.

Tiszasz616s, Szabadsag t6r 7. szam alatt

•     6vodainevel6s
•      a t6bbi gyermekkel, tanul6val egytitt nevelhet6, oktathat6 sajatos nevel6si ig6nyti

gyermekek, 6vodai nevel6se

Amermyiben  az  illet6kes  szak6rt6i  6s  rehabilitaci6s  bizottsag  a  szak6rt6i  v6lem6ny6ben  a
gyermek  integralt  nevel6s6re  tesz javaslatot,  a  „Sajatos  nevel6si  ig6nys  gyermekek  6vodai
nevel6s6nek irinyelve es az Irinyelvek a sajatos nevel5si ig6nyti tanul6k iskolai oktatasahoz"
illetve a „Szakmai ajinlas a BTMN-es tanul6k nevel6s6hez-oktatashoz" foglaltak alapjin az
int6zm6ny vallalj a:

a)  enyhen 6rtelmi fogyat6kos
b) besz6dfogyat6kos,
c)  t6bb fogyat6kossag egytittes el6fordulasa eset6n halmozottan fogyat6kos,
d) egy6b    pszich6s     fejl6d6s    zavaraval     (stilyos    tanulasi,    figyelem-vagy

magatartasszabalyozasi zavarral) kuzd.

Tiszaderzs, 86ke t6r 2. szam alatt:

•     6vodai nevel6s
•      a t6bbi gyermekkel, tanul6val egytitt nevelhet6, oktathat6 sajatos nevel6si ig5nyti

gyermekek 6vodai nevel6se

Amermyiben  az  illet6kes  szak6rt6i  6s  rehabilitaci6s  bizottsag  a  szak6rt6i  v6lem6ny6ben  a
gyermek  integralt  nevel6s6re  tesz javaslatot,  a  „Sajatos  nevel6si  ig6nyfi  gyermekek  6vodai
nevel6senek irinyelve 6s az Irinyelvek a sajatos nevel6si ig6nyfi tanul6k iskolai oktatasthoz"
illetve a „Szakmai ajinlas a BTMN-es tanul6k nevel6s6hez-oktatashoz" foglaltak alapjin az
int6zm6ny vallalj a:

a)  enyh5n 5rtelmi fogyat6kos
b) besz6dfogyat6kos,
c)  t6bb fogyat5kossag egyiittes el6fordulasa eset6n halmozottan fogyat6kos,
d) egy6b    pszich6s    fejl6d6s    zavaraval     (stilyos    tanulasi,    figyelem-vagy

magatartasszabalyozasi zavarral) ktizd.

Tiszaigar, Pet6fi Sindor ht 28. szin alatt:

•     6vodai nevel6s
•      a t6bbi gyermekkel, tanul6val egytitt nevelhet6, oktathat6 sajatos nevel6si ig6nyti

gyermekek 6vodai nevel6se
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Amennyiben  az  illet6kes  szak6rt6i  6s  rehabilitaci6s  bizottsag  a  szak5rt6i  v61em6ny5ben  a
gyermek  integralrnevel6s5re  tesz javaslatot,  a „Sajatos  nevel6si  ig6nyfi  gyermekek  6vodai
nevel6s6nek irinyelve 6s az Irinyelvek a sajatos nevel6si ig6nyti tanul6k iskolai oktatasthoz"
illetve a „Szakmai ajinlas a BTMN-es tanul6k nevel6s6hez-oktatashoz" foglaltak alapjin az
intezm6ny vallalj a:

e)  enyh6n 6rtelmi fogyat5kos
I)  besz6dfogyat6kos,
g) t6bb fogyat6kossag egytittes el6fordulasa eset6n halmozottan fogyat5kos,
h)  egy6b    pszich6s    fejl6des    zavaraval     (stilyos    tanulasi,     figyelem-vagy

magatartasszabalyozasi zavarral) ktizd.

Az oktatfs munkarendje: nappali rendszerd

Az int6zm6ny kieg6szit6 tev6kenys6ge:

5350 Tiszaffired, F6 dt 2. alatti sz6khelyen

>      Intezm5nyi 6tkeztet6s (6vodai es iskolai) es munkahelyi 6tkeztet6s
>      Mashova nem sorolt egy6b szdrazfoldi szem5lyszallitas
>      Sajat tulajdond, b6relt ingatlan b6rbeadasa, tizemeltet6se
>      Sport, szabadid6s k6pz6s
>      Aut6busz k61cs6nz5s vezet6vel

53 50 Tiszofiired, F6 at 7. szdm ala[tti telephelyen

>      Sajat tulajdond, b6relt ingatlan b6rbeadasa, tizemeltet6se
>      Sport, szabadid6s k6pz6s

Az int6zm6ny tagint6zm6nyeiben:

Tiszasz616s, Alkotminy ut 12. szam alatt:

>      Int5zm6nyi 6tkeztet6s (6vodai 6s iskolai) 6s munkahelyi 6tkeztet6s

Tiszasz616s, Szabadsag t6r 7. szam alatt:

>      Intezm6nyi 6tkeztet6s (6vodai 6s iskolai) es munkahelyi 6tkeztet6s

Tiszaderzs, 86ke t6r 2. szam alatt:

>      Int6zm6nyi 6tkeztet6s (6vodai 6s iskolai) 6s munkahelyi 6tkeztet6s

Tiszaigar, Pet6fi Sindor ut 28. szdm alatt:

>      Int6zm6nyi 6tkeztet6s (6vodai 6s iskolai) 6s munkahelyi 6tkeztet6s



Ill. A gazdflkoddssal 6sszeffigg6 iogositvfnvok

A feladatellftasat szolgfl6 vagyon ds a vagyon feletti rendelkezdsi jog
- A Tiszaftiredi Reformatus  Egyhazk6zseg biztositja az int6zm6ny elhelyez6s6til  szolgal6,  a
tiszafuredi  4017.  hrsz.  alatt  nyilvintartott,  a  val6sSgban  Tiszafured,  F6  ut  2.  szam  alatti
ingatlan  hasznalatat  a  szolgalati  lakdsok  kiv6tel6vel  6s  a  4563  hrsz.  alatt  nyilvintartott  a
val6sagban Tiszafured, F6 dt 7.  szam alatti ingatlan hasznalatat. A mtik6dtet6shez sztiks6ges
eszk6z6ket  5s  felszerel6seket  a  fenntart6  bocsatja  az  int6zm6ny  rendelkez6s6re.  A  vagyoni
allapotot az int6zmeny mindenkori leltira tartalmazza. A k6znevel6si szerz6d6sek keret6ben
az     alapfeladat     ellatashoz     Tiszaigar     K6zs6g     Onkorminyzata,     Tiszaderzs     K6zs6gi
6nkorminyzat 6s Tiszasz616s K6zs6gi Onkorminyzat a feladatellatashoz sztiks6ges ingatlant
6s ing6sdgot ingyenes hasznalatba adjck.

-  A  vagyon  feletti  rendelkez6si  jog  a  hatalyos  allami  5s  egyhazi  jogszabalyok  alapjin  a
fenntart6t  illeti  meg.  Az  int6zm6ny  leltdrban  nyilvintartott  vagyontdrgyak  selejtez6s6re  6s
folds eszk6z6kkel val6 gazdalkodasra a fenntart6 altal megszabott keretek k6z6tt a sz6khely
int6zm6nyvezet6jejogosult.

A  gazdalkodassal  6sszeffigg6  jogositvfnyok:  A  Tiszaftiredi  Reformatus  Egyh5zk6zs6g,
fenntartasfroan elktil6ntilt jogi szerp6lyk5nt 6nall6an gazdalkod6 intezm6nye a Bin Zsigmond
Reformatus K6t Tani'tasi Nyelwh Altalinos Iskola, Alapfokii Mtiv6szeti Iskola 6s 6voda. Az
int6zm6ny  a  fenntart6  altal j6vahagyott  6nall6  k6lts6gvet6ssel  rendelkezik.  A  k61ts6gvet6s
keret6n    beltil    az    intezm6ny    6nall6an    gazdalkodik.     A    gazdalkodassal    6sszefugg6
jogositvinyokat az int5zm6nyvezet6 gyakorolja a sz6khely 6s a tagint6zm6nyek felett.

Egyhazi feltigyeleti szerve: Tiszinthli Reformatus Egyhazkerilet Tantigyi Hivatala
4026. Debrecen, Kalvin t6r 17.

Az alapit6 okiratban nem szabalyozott k6rd6sekben a nemzeti k6znevel6sr6l sz616 2011.  evi
CXC.  t6rv6ny  5s  annak  v6grehajt5sdra vonatkoz6  rendeleteinek,  valamint  a Magyarorszagi
Reformatus   Egyhaz   k6znevel6si   t6rv6ny6nek   (1995.   6vi   I.   t6rv6ny)   rendelkez6sei   az
irinyad6ak.

Jelen alapit6 okirat 2021. szeptember 1-i hatdllyal a 2019. okt6ber 20. na[pjdn kelt alapit6
okirat hely6be 16p.

Az alapit6 okiratot a Tiszafuredi Reformatus Egyhazk6zs6g Presbit6riuma a    13 /2021 szinti
hatdrozatavalj6vthagyta.

Tiszafured, 2021. jthius  18.


