
Csillagbölcső Waldorf Óvoda

ALAPITO OKIRAT

1. Azintézmény neve: Csillagbölcső Waldorf Óvoda

2. Alapító neve: Csillagbölcső Waldorf Egyesület

3. Alapító székhelye: 6000 Kecskemét, Napsugáru.2.

4. tr'enntartó neve: Csillagbölcső Waldorf Egyesület

5. F'enntartó székhelye: 6000 Kecskemét, Napsu gár u, 2.

6. Azintézmény OM azonosítójaz 203072

7. Az intézmény alapításának éve: 2Ol5

8. Azintézmény típusa: óvoda

9. Az intézmény feladatellátási helye:

székhelye: 6000 Kecskemét, Napsugáru. 2.
telephelye:
tagintézménye:

10. Az intézmény felügyeleti §zerve

a) szakmai, törvényességi felügyelet:
Csillagbölcső Waldorf Egyesület (fenntartó)

b) a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:
Emberi Erőforrások Minisztere

ll. Az intézmény munkarendje: nappali

12. Az intézmény köznevelési alapfetadatának jogszabály szerinti megnevezése:

- óvodai nevelés (I.üd. 4, § 14a. a) pont)

13. F'eladatellátási helyenként az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám :

székhely (6000 Kecskemét, Napsugár v 2): 110 fő

14. Az intézmény csoportjainak száma: 4 óvodai csoport - vegyes életkoru
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15. Az intézmény feladata, tevékenysége GEÁoR-besorolás szerint)

Alanfeladat:
Iskolai előkészítő oktatás - óvodai nevelés GEÁOR 85.10)

kíeeészítő tevékenvségek:
Egyéb vendéglátás - intézményi gyermekétkeztetés GEÁOR 56.29)
Gyermekek napközbeni ellátása (TEAOR 88.91)
Sport, szabadidős képzés (TEÁOR 85.51)
Kulturális képzés GEÁOR 85.52)
M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 85.59)
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁon 68.2O)

További feladatok:
Az oktatás szakmai és informatikai fejlesztésének biztosítása
A minóségfej lesztés, minőségirányítás biztosítása
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása
Pedagógiai-szakmai szolgáltatások igénybevételének biztosítása

16. Gyermekétkeztetés ellátásának módja:
Az Óvoda részben a WOP alapján vásárolt alapanyagokból (gabona, zöldség, gyümölcs)
helyben készítéssel, részben közéIkeztetőtől vásárolt szolgálíaíás útján melegítőkonyha
igénybevételével biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést.

17. Az intézmény jogállása: jogi személy

18. Az íntézmény feladatainak ellátását szolgátó vagyon:

o fenntartótól kapott támogatás,
o kÖltségvetési törvény általbiztosított központi költségvetési támogatás,
o pályázaíi és egyéb támogatások,
o a fenntartő által a feladatok ellátására az intézmény használatába adott berendezés,

felszerelés, és egyéb vagyontárgyak,
e { Csillagbölcső Waldorf Egyesület tulajdonában álIő,6000 Kecskemét, Napsu gár u 2. sz,

alatti ingatlan (Óvodaépület), amely ingyenes használati szerződéskeretében került átadásra
azintézménynek,

. az intézmény saját bevételei.

Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljes körűen az
intézményfenntartó bíztositja; az intézmény vagyonát a rendelkezésére bocsát oti pénzeszközök,
illetve használati, berendezési és felszerelési tárgyak alkotják.

19. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szotgáló vagyon felett

Az intézmény a feladatainak ellátását szolgáló vagyorrrral a fenntartó által évente jóváhagyott
kÖltségvetés keretei között szabadon rendelkezik. Az intézmény ahasználatában álló ingatlanúem
idegenítheti el, az átmeneti szabad kapacitást alapfeladatainak sérelme nélkiil jogosult bérbeadás
Útján vagy egyéb módon hasznosítani. A fenntartő á|tal a feladatellátásra átadott ingóvagyon felett
az intézmény önállóan rendelkezik.
Gazdasági, vagyoni kérdésekben az intézményvezető dönt.

Azintézményvezető az intézményi vagyon felhasználásáról évente írásban beszámol a fenntartónak.



20. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok

Az iníézmény a fenntartójától elkiilönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. A ferrntartó által
jóváhagyott költségvetés keretei között önálló gazdálkodást folytat, e körben a ferrrrtartó
jóváhagyása nélki,il vállalhat kötelezettségeket és szerezhet jogokat.
Az intézmény a működésével felmerülő gazdasági, pénnigy| munkaügyi feladatokat önállóan látja
el: adószámmal és bankszámlával rendelkezik, a társadalombiztosítás hatá|ya alá bejelentkezett
foglalkoztató,
Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet csak kiegészítő jelleggel,
alapfeladatainak sérelme nélki,il folytathat, azza7,hogy az ebbőI származő bevételt alapfeladatainak
ellátására fordítja.

Az intézményvezeíő az intézmény pénzigyi-gazdasági tevékenységéről évente írásban beszámol a
fenntartónak.

21. Az intézményvezető megbízásának rendje

Az intézmény vezetője az Óvőnői Kollégium választása alapján a fenntartó á|tal - az oldatásért
felelős miniszter egyetértésével - 5 évi időtartamramegbizott intézményvezető.
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja, az Óvőnői Kollégium
döntése alapján.

22. Az intézmény képviselete

Az intézményí az intézményvezető képviseli, aki az ügyek meghatározott körére eseti vagy állandó
jelleggel a képviseleti jogot átruházhatja.
Az intézmény bankszámlája felett az intézményvezető önállóan jogosult rendelkezni,

Legitimációs Záradék

A Csillagbölcső Waldorf Óvoda Alapító Okiratát a Csillagbölcső Waldorf Egyesület - mint fenntartó
K0 6 / 2022,05. 2 0 számú határ ozatáv a| 2022, máj us 2 0. napj án j óváhagyta.

Jelen Alapító Okirat 2022. szeptember 01. napján lép hatályba.
Ezze| egy időben az 2020. március 5. napján kelt alapító okirat hatályát veszti.

Kecskemét, 2022. május 20. napján
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