
 

A CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA 

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 

 

OM azonosító: 201248 

Az intézmény neve: 

 Csillagszem Waldorf Óvoda 

A köznevelési intézmény alapítója: Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 

 székhelye: 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. 

A köznevelési intézmény fenntartója: 

Ezüsthegy Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft. (régi nevén: Pilis Teszt Kft.) 

székhelye: 

2085 Pilisvörösvár, Őrhegy utca 49. 

 

Az intézmény felügyeleti szervei: 

Szakmai, törvényességi felügyelet: 

 Ezüsthegy Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft. 

Fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: 

  Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

Az intézmény feladatellátási helye 

székhelye: 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. 

telephelye:  - 

tagintézménye: - 

 

Az intézmény alapításának éve: 2008. 

Az intézmény típusa: 

Óvoda 

Az intézmény alaptevékenysége: 

85.10 iskolai előkészítő oktatás 

óvodai nevelés 

többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

SNI típusa: beszédfogyatékosság, egyéb pszichés fejlődési zavar  

56.29 egyéb vendéglátás 

  óvodai intézményi étkeztetés 

munkahelyi étkeztetés 

 

Feladatellátási helyenként az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:  

székhely (1038, Budapest, Ezüsthegyi út 76.):   24 fő 

Az intézmény csoportjainak száma:  1 óvodai csoport (vegyes életkorú) 

Az intézmény munkarendje 

 Az óvoda egész napos nyitva tartással, 7 és 17 óra között működik. 

 

Az intézmény működési köre: 

Budapest (III. kerület) és a környező települések 

            

A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

⎯ Fenntartótól kapott támogatás, 

⎯ Költségvetési törvény által biztosított állami normatív hozzájárulás, 

⎯ Pályázati és egyéb támogatások, 

⎯ Ingatlan:  

1038 Budapest , Ezüsthegy u. 76. szám alatt található ház, mint óvoda épület 

Alapterület: 180 m2 



Az Ezüsthegy 2007 Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(bejegyezve a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál 2007. július 2-án; 

cégjegyzékszám: 13-09-113803, statisztikai számjel: 13990334-7020-113-13, 

adószám: 13990334-2-13, székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Ezüsthegyi út 46.) 

kötött bérleti szerződés alapján.  

⎯ Ingóság: 

Az egyesület által rendelkezésre bocsátott és az intézmény tulajdonában álló ingóságok 

leltár szerint. 

⎯ Az intézmény saját bevételei 

Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljes körűen az 

intézményfenntartó biztosítja; az intézmény vagyonát a rendelkezésére bocsátott 

pénzeszközök, illetve használati, berendezési és felszerelési tárgyak alkotják. 

 

A vagyonnal való gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

Az óvodavezető az intézmény vagyonával, továbbá a fenntartó által rendelkezésre 

bocsátott pénzeszközökkel (költségvetéssel) önállóan gazdálkodik. 

Az intézmény a használatában álló ingatlant nem idegenítheti el, az átmeneti szabad 

kapacitást alapfeladatainak sérelme nélkül önállóan jogosult bérbeadás útján vagy 

egyéb módon hasznosítani. A fenntartó által a feladatellátásra átadott ingóvagyon 

felett az intézmény önállóan rendelkezik. 

Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet csak kiegészítő 

jelleggel, alapfeladatainak sérelme nélkül folytathat, azzal, hogy az ebből származó 

bevételt alapfeladatainak ellátására fordítja. 

 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény élén a fenntartó által kinevezett óvodavezető áll, aki felett a munkáltatói 

jogokat a fenntartó elnöksége gyakorolja. 

Az intézmény vezetője a fenntartó által – az oktatásért felelős miniszter egyetértésével 

– határozatlan időre megbízott óvodavezető (igazgató).  

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. 

 

Az intézményben dolgozók foglalkoztatási formája 

 Az intézmény dolgozói, pedagógusai az intézménnyel munkaviszonyban állnak 

 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézményt az intézményvezető képviseli, aki az ügyek meghatározott körére 

esetenként vagy állandó jelleggel a képviseleti jogot átruházhatja. 

Az intézmény bankszámlája felett az intézményvezető önállóan jogosult rendelkezni.  

 

Az intézmény jogállása: 

 önállóan működő és gazdálkodó jogi személy  

 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőinek hivatalos szövege: 

           Csillagszem Waldorf Óvoda 

           1038 Budapest, Ezüsthegy út 76. 

 

Az alapító okirat kelte:   

Budapest, 2015. május 18. 

 

 

 

       Ügyvezető 

  Ezüsthegy Nonprofit Kft. 


