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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

378/2021. (V. 21.) kgy. határozata 

óvodai csoportszoba ingyenes használatának biztosítására 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 

és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 

Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében 

nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”; 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 464/2017. (VI. 16.) számú 

határozata alapján az Önkormányzat és a Székesfehérvári Református Egyházközség  

2018. április 1. napjától 5 év határozott időre szóló köznevelési szerződést kötött óvodai 

köznevelési közszolgálati feladatok ellátására, melyet felek 2019. március 19. és 2021. március 

26. napján módosítottak (a szerződés és annak módosításai a továbbiakban együtt: Szerződés); 

e) a Szerződés szerinti óvodai köznevelési közszolgálati feladatok ellátását az Egyházközség az 

Olajfa Református Óvoda (8000 Székesfehérvár, Horvát István lakótelep 1., továbbiakban: 

Református Óvoda) fenntartása révén biztosítja; 

f) az Egyházközség neve időközben megváltozott, Székesfehérvár Belvárosi Református 

Egyházközség névre (a továbbiakban: Egyházközség) módosult;  

g) a Magyar Református Egyház Országos Óvoda Programja keretében a Református Óvoda 

székhelyén egy új óvodaépület épül; az építkezés során a h) pontban megjelölt időszakban a 

Református Óvoda jelenlegi épületében nem végezhető óvodai nevelés;  

h) az g) pontban foglaltakra tekintettel az Egyházközség megkereste az Önkormányzatot, hogy a 

fenntartásában működő Hosszúsétatéri Óvodában (a továbbiakban: Hosszúsétatéri Óvoda) 

lehetőség szerint egy, esetleg két csoportszobát biztosítson a Református Óvodában 

jogviszonnyal rendelkező kisgyermekek elhelyezésére az építkezés 2021. június 21. - 2021. 

augusztus 6. közötti időszakában; 

i) az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iskolai nyári szünetek időtartama alatt az önkormányzati 

óvodákban az óvodai ellátást igénybe vevők létszáma jelentősen csökken, így nincs akadálya, 

hogy az építkezés időszakában az Önkormányzat az Egyházközség részére egy óvodai 

csoportszoba használatát biztosítsa; amennyiben a Hosszúsétatéri Óvoda székhelyén és 

tagóvodájában óvodai jogviszonnyal rendelkezők részéről a nyári hónapokban jelentkező igények 

teljesítése alapján szabad kapacitás még fennáll, úgy javasolt további egy csoportszoba 

használatát biztosítani az Egyházközség részére;  



 

 

j) a Közgyűlés 74/2021. (II. 11.) kgy. határozata alapján a Hosszúsétatéri Óvoda székhelye  

2021. augusztus 2-31. napja között, a tagóvodája 2021. július 19-30. napja között zárva tart, 

melyre figyelemmel az Egyházközség által kért óvodai csoportszoba használat megosztottan 

biztosítható a székhelyen és a tagóvodában; 

k) a Szerződésben foglalt óvodai köznevelési közszolgálati feladatok ellátására tekintettel javasolt, 

hogy az Önkormányzat biztosítson óvodai csoportszoba használatot az Egyházközség részére a 

2. pontban foglaltak szerinti. 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy  

 

az Önkormányzat a Hosszúsétatéri Óvoda székhelyén, valamint annak tagóvodájában csoportszoba 

ingyenes használatát biztosítja az Egyházközség részére a Református Óvodában óvodai 

jogviszonnyal rendelkező kisgyermekeknek a Szerződés szerinti óvodai ellátására az alábbi 

feltételekkel:  

2.1. 2021. június 21. és 2021. július 30. napja között a Hosszúsétatéri Óvoda székhelyén  

1 csoportszobában, 2021. augusztus 2. és 2021. augusztus 6. napja között a tagóvodában  

1 csoportszobában, 

2.2. a csoportszobák a Hosszúsétatéri Óvoda szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 

napi nyitvatartási rend szerinti időtartamban használhatók,  

2.3. a csoportszobák berendezett állapotban, az óvodai ellátáshoz szükséges bútorzattal vehetők 

használatba, 

2.4. az Egyházközség a használat időtartama alatt teljes körű felelősséget vállalva gondoskodik a 

Református Óvodában jogviszonnyal rendelkező kisgyermekek óvodai ellátásáról, beleértve az 

intézményi étkeztetést, továbbá az ellátáshoz szükséges személyi és - a csoportszobához tartozó 

bútorzaton kívüli - tárgyi feltételek biztosításáról,  

2.5. az Egyházközség a használat időtartama alatt férőhely arányosan köteles valamennyi 

rezsiköltség (áramszolgáltatás díja, vízszolgáltatás díja, gázszolgáltatás díja, hőszolgáltatás díja, 

hulladékgazdálkodási szolgáltatás díja) megfizetésére, utólagos elszámolás alapján, 

2.6. amennyiben a 2.1. pontban foglalt időtartam alatt a Hosszúsétatéri Óvoda székhelyén és 

tagóvodájában óvodai jogviszonnyal rendelkezők részéről jelentkező igények teljesítése alapján 

szabad kapacitás még fennáll, úgy a székhelyen és a tagóvodában további 1-1 csoportszoba 

használata biztosítható az Egyházközség részére. 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Felelős:  Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

   

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 

 


