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OLAJFA REFORMÁTUS ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdés és az e törvényt
módosító 2020. évi LXXXVII. törvény 9. § alapján

A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség … /2021. sz. 2021. január 13-án kelt
határozatával módosította a fenntartásában működő óvoda alapító okiratát.

Hatályos: 2021. január 13-tól

a) Alapító és a fenntartó neve és székhelye:   
Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 16.

b) Intézmény hivatalos neve:  
Olajfa Református Óvoda
OM 029859

c) Intézmény típusa:  
(Nkt. 7. § (1) bek. a): Óvoda    
Az óvoda keresztyén szellemiségű óvoda.

d) Intézmény székhelye és feladatellátási helye:  
8000 Székesfehérvár, Horvát István ltp. 1.

e) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  

Alapfeladat     Nkt. 4. § 14a. pontja alapján
 Óvodai nevelés;
 A többi  gyermekkel,  tanulóval  együtt  nevelhető,  oktatható  sajátos  nevelési  igényű

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása;
Az  intézmény  a  szakértői  és  rehabilitációs  bizottság  által  készített  szakvélemény
alapján ellátja azt a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyermek
fejlesztését,  aki  a  többi  gyermekkel  együtt  nevelhető,  integrálható  értelmi  vagy
beszédfogyatékos,  Down-szindrómás,  egyéb  pszichés  fejlődési  zavarral  (figyelem-
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

f) Oktatási-nevelési feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:  
88 fő Ebből sajátos nevelési igényű gyermekek maximális gyermeklétszáma: 8 fő

Az oktatás munkarendje: nappali
  
  Óvodai csoportok száma: 4 csoport
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j)  A feladatellátást  szolgáló  vagyon,  a  vagyon  feletti  rendelkezés  és  a  vagyon
használat joga:
A székesfehérvári 574. hrsz-ú 3115m² ingatlan (8000 Székesfehérvár, Horvát I. Itp. 1.)
Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség tulajdonában van. 
Az ingatlanra való rendelkezés az alapító- fenntartó vezető testületét, a presbitériumot
illeti  meg,  a  mindenkor  állami  és  egyházi  jogszabályok  szerint.  Az  épület  és
berendezéseinek tulajdonosa  a  Székesfehérvár  Belvárosi  Református  Egyházközség.
Az ingóvagyont az intézményi leltár tartalmazza. 
A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség és a Székesfehérvári Megyei
Jogú  város  Önkormányzata  köznevelési  szerződési  szerződés  jött  létre,  amelyek
alapján óvodai köznevelési közszolgálati feladatokat lát el.

k) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
              Az óvoda a fenntartó által meghatározott költségvetési keretek között önállóan

gazdálkodó intézmény.
A gazdálkodásról, működésről fenntartójának köteles beszámolni, illetve elszámolási
kötelezettség terheli.  Pénzügyi,  gazdasági  feladatait,  elkülönített  számlavezetését  az
intézmény gazdaságvezetője látja el.

Az intézmény a szakfeladat ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Székesfehérvár, 2021. január 13.

……………………………… ………………………………
               Szász Zoltán                                                                             Incze Sándor

     lelkipásztor            főgondnok-helyettes
   mint a fenntartó elnöksége 
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