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A Tolnai Református Egyházmegye Tanácsülése 

 
A MARGARÉTA REFORMÁTUS ÓVODA 

nevelési-oktatási intézmény Alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

a 2022. szeptember 1-jei állapot szerint egységes szerkezetbe foglalva 

 

Preambulum 

A Tolnai Református Egyházmegye Elnökségének a 2022/02/25/16. számú határozata alapján 

a Tolnai Református Egyházmegye fenntartásában működő Margaréta Református Óvoda 

2022. augusztus 31. napjáig hatályos alapító okiratának hatályon kívül helyezése és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegű alapító okiratának elfogadása alapján 

döntött az óvoda alábbiak szerint működtetéséről. 

 

1.)Az alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító:              Dombóvári Református Egyházközség 

                            7200 Dombóvár, Vörösmarty u. 20. 

                            Tolnai Református Egyházmegye 

                            7143 Őcsény, Hősök tere  1. 

Fenntartó:        Tolnai Református Egyházmegye 

                           7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 117 

 

2.)Az intézmény hivatalos neve: 

Az intézmény neve :     Margaréta Református Óvoda 

Oktatási azonosító:       200320 

 

3.)Az intézmény jogállása: önálló jogi személy  

 

4.) Az intézmény képviselete, az intézményvezető/ óvodavezető megbízásának rendje 

Az intézményt a fenntartó által meghatározott időre megbízott óvodavezető képviseli, aki az 

intézmény egyszemélyi felelős vezetője, az ügyek meghatározott körére eseti jelleggel, illetve 

általánosan a képviseleti jogát átruházhatja az intézményvezető-helyettesre a fenntartó 
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egyidejű tájékoztatásával, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerint.  

Az óvodavezető megbízásáról a fenntartó, a Tolnai Református Egyházmegye Tanácsa dönt. 

Az óvodavezető intézményvezetői megbízása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 31. § (2) bekezdésének d) pontja és a Magyarországi Református Egyház köznevelési 

törvénye alapján történik. Az óvodavezető felett a munkáltatói jogkört a fenntartó, a Tolnai 

Református Egyház esperese gyakorolja. 

 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 Foglalkoztatási jogviszony Jogviszonyt szabályozó jogszabályok 

1. Munkaviszony  A Munkatörvénye Könyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2. Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény     

 

5) Az intézmény típusa: óvoda 

 

6) Az intézmény feladat ellátási helyei  

Az intézmény székhelye: 7200 Dombóvár,Bezerédj utca 2/A 

 

7.) Az intézmény alapfeladatai: 

Az Nkt.4§ 14a pontja alapján: 

 óvodai  nevelés 

 nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 

 többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése 

Az intézmény alaptevékenysége :  

Szakágazati rend szerint: 851020 Óvodai nevelés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban Nkt.) foglaltak 

szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 

belül eléri. 

Szakfeladat rend szerint:  

091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 

Az óvodai nevelés a gyermekneveléshez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 

foglalkozások keretében folyik. 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben A Nkt. 7. § (2) bekezdése értelmében 

az intézmény az alaptevékenység mellett gyermekétkeztetési feladatot is ellát.  
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096025 Munkahelyi étkeztetés 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:  

 A többi gyermekkel, együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai 

nevelése és; 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. 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai csoport: a nemzetiségi nevelést 

folytató kétnyelvű óvodai csoport mindkét nyelv (a nemzetiség nyelve és a magyar nyelv) 

fejlesztését szolgálja.  Az óvodai élettevékenységi formáiban a két nyelv használata 

érvényesül. A két nyelv használatának arányát a nevelési programban az óvodai élet kezdetén 

a gyermekcsoport nyelvismerete határozza meg. A hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésére 

helyeződik. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. § (5) bekezdése szerint a 

jogszabály előírásait figyelembe véve az intézményekben nemzetiségi óvodai nevelésben  

részesülnek a gyerekek. 

 

  Az alaptevékenységén belül: 

Az óvoda feladata biztosítani az óvodáskorú gyermekek keresztyén értékrendet képviselő 

nevelését, ennek keretében iskolára való felkészítését a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően. 

Az intézmény gyermekek részére napköziben ellátást nyújt.  

Alaptevékenységként biztosítja a német nemzetiségi nevelést egy óvodai csoportban. 

Az óvoda nevelőmunkáját pedagógiai programja szerint végzi, mely programot az nevelő 

testület fogadja el, a Fenntartó hagyj jóvá. 

Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyermekekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, óvodai fejlesztését.  

8.) A nevelési-oktatási feladatot ellátó feladat ellátási helyenként felvehető maximálisan 

gyermek-, tanulólétszám 

Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 125 fő 

 ebből sajátos nevelési igényű gyermekek maximum: 5 fő 

 ebből német nemzetiségi nevelésben részt vevő: 25 fő 

9) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezés joga 

Az intézmény székhelyének ingatlana a Tolnai Református Egyházmegye tulajdona. A 

fenntartó biztosítja az ingatlan-nyilvántartásban a dombóvári 1295 hrsz. alatt felvett és 
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ténylegesen 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 2/a. szám alatti ingatlanon a köznevelési 

feladatok ellátását. 

 

 


