
 

 

 

Az Olajfa Református Óvoda 

Igazgatótanácsának 

 

HATÁROZATAI 

 

a 2019–2020. nevelési évben 

 

 



 

 

Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 85§ 3 bekezdése, valamint székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma 

Fenntartói szabályrendeletének VI. fej. 5§ 2. bekezdése értelmében a következő 

határozatokat hozza nyilvánosságra: 

 

HATÁROZATOK 

az Olajfa Református Óvoda 
Igazgatótanácsának 2019. október 3-i ülésén 

 

18/2019. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa a 2019. október 3-i ülés 

előterjesztett napirendjét elfogadja azzal a módosítással, hogy az 5. pontot (SzMSz 

módosítása) leveszi a napirendről. 

19/2019. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa jóváhagyja az 

intézményvezető döntését Kovács Józsefné Emília határozott idejű óvodapedagógusi 

kinevezését illetően 2019. augusztus 21-i kezdő hatállyal. 

20/2019. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa jóváhagyja az 

intézményvezető döntését Pervai Andrásné határozatlan idejű óvodapedagógusi 

kinevezését illetően 2019. október 1-i kezdő hatállyal. 

21/2019. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa jóváhagyja az 

intézményvezető döntését Turzainé Gazsó Kata óvodavezető-helyettesi határozott idejű 

kinevezését illetően 2024. augusztus 31-i záró hatállyal. 

22/2019. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa az intézménybe az alapító 

okirat szerint felvehető sajátos nevelési igényű gyermekek felső intézményi 

létszámhatárának 8 főben, és csoportonkénti felső létszámhatárának 2 főben történő 

megállapítását, és az alapító okirat ilyen tárgyú módosítását annak beterjesztett 

formájában a Presbitériumnak elfogadásra javasolja. 

23/2019. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa az intézmény 2019-20. évi 

munkatervét, benne az ellenőrzési tervvel annak beterjesztett formájában jóváhagyja. 

24/2019. határozat: Az Olajfa Református Óvoda az intézményvezető beszámolóját annak 

beterjesztett formájában elfogadja. 

25/2019. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa az intézmény 2019-20. évi 

vezetői és intézményi önértékelési tervét annak beterjesztett formájában jóváhagyja. 

23/2019. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa egyetértését fejezi ki Szabó 

Sándornak az intézmények gazdaságirányítása tárgyában 2019. szeptember 10-i 

emailjében, valamint jelen ülésen előterjesztett javaslatának főbb irányait és sarokpontjait 



illetően, és felkéri a javaslattevőt az intézményi gazdaságirányítás átszervezését illető 

javaslat részletes kidolgozására, és az Igazgatótanács elé terjesztésére. 

 

HATÁROZATOK 

az Olajfa Református Óvoda 
Igazgatótanácsának 2020. január 22-i ülésén 

 

1/2020. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa a 2020.01.22-i ülés 
előterjesztett napirendjét elfogadja. 

 

2/2020. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa az elöző ülés jegyzőkönyvét 
és az ismertetett határozatokat elfogadja. 

 
3/2020. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa a Székesfehérvári Ref. 

Gazdasági Hivatal (továbbiakban: GH) létrehozásával kapcsolatban egyetértését fejezi ki és 
tudomásul veszi a presbitérium döntését. 

 
4/2020. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa az intézményvezető 

javaslatával egyetértve jóváhagyja, hogy az Olajfa Ref. Óvoda 2020.02.01-től megbízási 
jogviszonyban foglalkoztatja Vargáné Asbóth Erzsébetet mint gazdasági vezetőt. 

 

5/2020. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa támogatja, hogy az óvoda és 

a GH közötti együttműködési szerződés 2020.06.30-ig kerüljön elfogadása. 

 
6/2020. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa támogatja, hogy 2020.09.01-

től lépjen hatályba az óvoda és a GH közötti együttműködési szerződés, amely alapján a GH 
látja el az alapító okiratban meghatározott feladatokat az intézmény vonatkozásában. 

 
7/2020. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa az intézmény 2019. évi 

zárszámadását a fenntartó presbitériumának elfogadásra beterjeszteni jóváhagyja. 
 
9/2020. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa az intézmény 2020. évi 

költségvetési terve kapcsán felmerülő személyi változásokhoz hozzájárul. 
 
10/2020. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa a bemutatott pedagógus 

bérpótlék emelésére tett javaslatott támogatja és a 2020. évi intézményi költségvetésbe 
beépíteni javasolja. 

 
11/2020. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa a 2020. január 22-i ülésén 

hozott  8/2020. számú határozatot titkosnak minősíti. 

 

 



Közzétette: 

 
/ Dr. Mayer Péter s. k. / 

elnök 
Talentum Református Általános Iskola 
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