
Óvodai igazgatótanács 
május 2-i ülés 
3/2012. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa az intézmény 

igazgatójának beszámolóját elfogadta.  
4/2012. határozat: Az Olajfa Református Óvoda Igazgatótanácsa az intézmény 2011. évre 

vonatkozó zárszámadását rendben találta, és a presbitériumnak elfogadásra javasolja 
a következő megjegyzésekkel: a jövőbeli zárszámadásokra vonatkozóan javasoljuk 
- az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások” rovat bontását; 
- a jövőben a kettős könyvvitelnek megfelelő mérleg- és eredménykimutatás készítését.  

7/2012. határozat: Az Olajfa Református Óvoda és az Igazgatótanács az intézmény  
előterében kommunikációs infrastruktúrát hoz létre. Ennek megvalósítását – a részletek 
kidolgozásával együtt – az Elnökségre és az Igazgatótanács elnökére bízza, az 
eszközbeszerzéssel kapcsolatos, valamint kommunikáció-technikai kérdések 
megoldásához pedig a Presbitérium illetékes bizottságának gondnokai, Szabó Sándor és 
Huszár Zsolt közreműködését kéri. Szükség esetén az Igazgatótanács kéri a Presbitériumot 
az intézmények költségvetéséből ehhez hiányzó anyagi források biztosítására.  
(Megjegyzés: az intézményvezető szavazata: igen.) 

 
Iskolai igazgatótanács 
május 2-i ülés 
10/2012. határozat: A Talentum Református Általános Iskola Igazgatótanácsa az intézmény 

2011. évre vonatkozó zárszámadását rendben találta, és a Presbitériumnak elfogadásra 
javasolja a következő megjegyzésekkel: 
a jövőbeli zárszámadásokra vonatkozóan javasoljuk 
- az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások” rovat bontását; 
- a jövőben a kettős könyvvitelnek megfelelő mérleg- és eredménykimutatás készítését.   

11/2012. határozat: A Talentum Református Általános Iskola Igazgatótanácsa a 
Székesfehérvári Református Egyházközség Presbitériumának Szabályrendeletét az 
intézmény-fenntartói feladat- és hatáskörök megosztásáról elfogadásra javasolja 

13/2012. határozat: A Talentum Református Általános Iskola és az Igazgatótanács az 
intézmény  előterében kommunikációs infrastruktúrát hoz létre. Ennek megvalósítását – a 
részletek kidolgozásával együtt – az Elnökségre és az Igazgatótanács elnökére bízza, az 
eszközbeszerzéssel kapcsolatos, valamint kommunikáció-technikai kérdések 
megoldásához pedig a Presbitérium illetékes bizottságának gondnokai, Szabó Sándor és 
Huszár Zsolt közreműködését kéri. Az Igazgatótanács kéri a Presbitériumot az 
intézmények költségvetéséből ehhez hiányzó anyagi források biztosítására.  
(Az intézményvezető szavazata: igen.) 

május 30-i egyesített ülés: 

16/2012 (óvodai Ig.tan.) ill. 22/2012. (iskolai Ig.tan.) határozat: Az Olajfa Református Óvoda 
és a Talentum Református Általános Iskola Igazgatótanácsa a Pro Talento Díjat a 2012. 
évben Matyi Enikő Ilonának adományozza. A díjazottnak az Igazgatótanács a 
Székesfehérvári Református Egyházközség nevében szívből gratulál, ezúton is megköszöni 
állhatatos és eredményes munkáját, életére és munkájára pedig Urunk gazdag áldását és 
békességét kívánja. Szavazati arányok: igen: 10 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 

 


