ALAPÍTÓ OKIRAT

1. Intézmény hivatalos neve : Egyfecskék Waldorf Óvoda

2. Intézmény rövid/rövidített neve (amennyiben van ilyen, rövid/rövidített név
szabályozása: 20/2012. EMMI rendelet 126.§):  3. Intézmény székhelye: 1125. Budapest, Kiss Áron utca 15.

4. Intézmény telephelye: 1
 125, Budapest Kiss Áron utca 15.
5.

Intézmény tagintézménye: -

6. OM azonosító: (még nincs - az intézmény még alapítás alatt)
7. Létesítés napja (első, azaz az intézményt létrehozó alapító okirat kelte): 2017.07.11.
Nyilvántartásba vétel dátuma: (még nincs - az intézmény még alapítás alatt)
8. Alapító neve: Egyfecskék Egyesület
9. Alapító székhelye: 1126. Budapest, Kléh István utca 7. III/14-b
10. Fenntartó neve: Egyfecskék Egyesület
11. Fenntartó székhelye: 1126. Budapest, Kléh István utca 7. III/14-b
12. Felügyeleti szerv:
a/ szakmai, törvényességi felügyelet: Waldorf Szövetség és a Fenntartó
taggyűlése
b/ a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: (az intézmény
székhelye szerinti illetékes kormányhivatal és annak címe) BFKH V. kerületi Hivatala Hatósági
Főosztály, Köznevelési Osztály, (1056 Budapest, Váci utca 62-67)
13. Az intézmény típusa (Nkt. 7.§ (1) bek.): Óvoda

14.

Az intézmény oktatási munkarendje: nappali

15. Az intézmény működési területe:
16.

 Budapest és Pest megye

Az intézménybe feladatellátási helyenként és munkarendenként felvehető maximális

gyermek/tanulólétszám: 24 gyerek
17.

Iskolatípusonként az évfolyamok száma/óvodai csoportok száma: 1

18. Az intézmény feladata a következők szerint:
a/ alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés (waldorf pedagógia
elvek szerint) (Knt.4. § 1.a. pont)
TEÁOR-2008: 8510 - Iskolai előkészítő oktatás
b/ szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése
c/ kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR-2008.
TEÁOR-2008
TEÁOR-2008
TEÁOR-2008
TEÁOR-2008
További

5629 - Egyéb vendéglátás (óvodai étkeztetés)
8551 - Sport, szabadidős képzés
8552 - Kulturális képzés
8559 - Mns egyéb oktatás
8891 - Gyermekek napközbeni ellátása

feladatok:

az

oktatás

szakmai

és

informatikai

fejlesztésének

biztosítása;

a

minőségfejlesztés, minőségirányítás biztosítása; pedagógiai-szakmai szolgáltatások igénybevételének
biztosítása; pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása
19.

Az intézményben ellátott gyermek/tanulóétkeztetés módja: h
 elyben készített hús-, tej-

és tojásmentes egyszerű gabonaételek és szállító cégtől zöldségleves.
20. Az intézmény jogállása: jogi személy
21. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon, például (csak javaslatok):
a/ a fenntartótól kapott támogatás
b/ pályázati és egyéb támogatások
c/ intézmény bevételei
d/ szponzori támogatás
e/ szülői hozzájárulás
f/ költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás

h/ a fenntartó tulajdonát képező vagyon, amelyet ingyen bocsát az intézmény
használatára (óvodai felszerelési, berendezési és egyéb vagyontárgyak)
i/ Budapest 1125, Kiss Áron utca 15. szám alatti ingatlan használatának joga
(bérlemény 5 évre határozott idejű szerződéssel, ami utána határozatlan idejűre vált)
Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljes körűen az intézmény
fenntartója biztosítja. Az intézmény vagyonát a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök, illetve
használati, berendezési és felszerelési tárgyak alkotják.

22. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: Az intézmény
feladatainak ellátását szolgáló vagyonnal a fenntartó által évente jóváhagyott költségvetés
keretei között szabadon rendelkezik. A fenntartó által a feladatellátásra átadott ingó vagyon
felett az intézmény önállóan rendelkezik. Az intézmény vezetője a rábízott vagyon
felhasználásáról évente írásban beszámolót ad a fenntartónak. A gazdasági, pénzügyi,
munkaügyi feladatokat a fenntartó székhelyén látják el. Gazdasági, vagyoni kérdésekben a
fenntartó dönt.

23. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdasági, pénzügyi,
munkaügyi feladatokat a fenntartó székhelyén látják el. Az intézmény a fenntartó által
jóváhagyott költségvetés keretén belül önálló (részben önálló) gazdálkodást folytat, de
gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat. Az
intézmény adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az intézmény anyagi haszonszerzésre
irányuló tevékenységet csak kiegészítő jeleggel, alapfeladatainak sérelme nélkül folytathat,
azzal hogy az ebből származó bevételt alapfeladatainak ellátásra fordítja. Az intézmény
vezetője az intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységéről évente írásban beszámolót ad a
fenntartónak.

24. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az inzétmény vezetője a fenntartó által -

az oktatásért felelős miniszter egyetértésével - határozatlan időtartamra megbítozz
óvodavezető (igazgató). Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a fenntartó
gyakorolja.
25. Az intézmény adószáma: adószámmal nem rendelkezik még - alapítás alatt
26. Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma: még nem rendelkezik - alapítás

alatt

27. Az aktuális alapító okirat hatályba lépésének időpontja, továbbá a fenntartói döntés
dátuma és a határozat száma:  2017. 09. 01.

Alapító okirat kelte: Budapest, 2017. július 11.
Fenntartó képviselőjének aláírása, és a fenntartó bélyegzője

