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1. A cél szerinti juttatások kimutatása: 
 

Az Alapítvány a Magyar Államkincstártól havonta kapott állami normatíva 
összegét, amit az óvodában nevelt gyermekek után kapott, mint fenntartó tovább küldi 
az Intézménynek. Az intézményt, mint fenntartó, a működéshez szükséges épülettel 
ellátja és egyéb működéshez szükséges javakkal is támogatja. 
 
2. A vagyon felhasználása: 
 

A rendelkezésre álló vagyon kizárólag az alapítói cél szerint, az óvoda 
fenntartói feladatainak ellátásra lett felhasználva. 
Az Alapítvány működési tartalékának jelentős részét 2016-ban fel kellett használnunk 
a 2016. októberében lejárt svájci frank alapú hitel végső esedékes 41000 CHF 
tőkemaradványának részleges törlesztésére, a hitelező bank feltételei szerint. Ennek 
eredményeképpen a fennmaradt 29000 CHF hitelt forintosította és restrukturálta a 
bank, 2017-ben így az ötéves futamidejű forintalapú hitelt törlesztjük. A forintosítás 
kapcsán az előző években képezett céltartalékot felhasználtuk az árfolyamveszteség 
kompenzálására, a hitel törlesztése továbbra is esedékes volt 2018-ban is. 
Összességében az Alapítvány vagyonát, az ingatlant, az alapítványi célokra 
használtuk, és biztosítottuk, hogy továbbra is zavartalanul rendelkezésre álljon. 
 
3. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása: 
 

A Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány 2018-ban sem nyújtott vezető 
tisztségviselőinek juttatást. Mindenki önkéntes munkában végezte és végzi a 
tevékenységét. 
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4. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 

Az alapítvány az 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) által 
meghatározott keretrendszerben működik, és főként a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC tv. előírásait figyelembe véve végzi a tevékenységét. Főként a nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységét látja el.  

 
Az Alapítvány célja az alapító okiratában foglalt tevékenységének megfelelően, 

a gyermekek önkifejezését, alkotási vágyát, kreativitását elősegítő és fejlesztő 
Waldorf- pedagógiai rendszerű óvoda alapítása és fenntartása, a működéséhez 
szükséges személyi, tárgyi, szervezési feladatok személyi és anyagi hátterének 
biztosítása.  

A Waldorf-pedagógiai módszer megfelelően képzett óvónőket igényel, így az 
alapítvány hozzájárul az óvónők állandó és folyamatos továbbképzéséhez, 
önképzéséhez. Alapítványunk alapító okirata szerinti kizárólagos tevékenysége a Gödi 
Karácsony Sándor Waldorf Óvoda működtetése és fenntartása volt. 

 A Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány tevékenysége 2018-ban az alábbiak 
szerint alakult:  

- Az alapítvány biztosítja az intézmény működtetéséhez szükséges ingatlant. 
Ezt korábban béreltük, de ma már saját tulajdonú épületünk van, a fent már 
leírtak szerint. A beérkező állami normatívát és a cél szerinti pályázati és 
egyéb bevételeket- 2018-ban NEA pályázat során nyert 250 000 Ft 
támogatást- átadjuk az intézménynek. Vannak azonban működésre kapott 
összegek, ezekből is jórészt az intézmény fenntartását finanszírozzuk, hiszen 
a saját működésre szinte alig kell költenünk.  

- Kizárólag önkéntes munkával végezzük a tevékenységet, így nem kell erre 
költenünk. 

- Az Alapítvány által fenntartott Óvodában, az elmúlt évben a vezető óvónőnk 
mellett még kettő óvónő, és segítő végezte a nevelői tevékenységet, 
valamint óvodatitkár segíti az irodai munkát. 

-  Sok érdekes óvodai és óvodán kívüli programmal igyekszünk szebbé tenni 
a hétköznapokat, a Waldorf óvódapedagógiai program szerint: 
 

Többek között euritmia oktatás is folyik az intézményben és a gyermekeket nagy 
sétákkal az intézménnyel szomszédos kiserdőben, ligetben tesszük még 
egészségesebbekké. 
 
Megünnepeljük az év jeles napjait, amelyekben a gyermekek mellett alkalmanként a 
szülők is részt vesznek. A farsang és a húsvéti készülődés után az óvódaév végén az 
iskolába indulók búcsúztatása a Nyárünnep. Ősszel a Mihály-nap,  majd a Szent 
Márton napi ünnep után, az adventi időszakban közös reggeli éneklésekkel készülnek 
szülők és gyerekek a karácsonyi ünnepre, a Spiráljárásra, amelyből külön alkalom van 
a gyerekeknek, és külön alkalom a szülőknek. 
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Elindult heti rendszerességgel kézműves foglalkozás szülőknek, ahol horgolni, kötni, 
nemezelni tanulhattak meg az érdeklődők 
Az óvoda tartott úgynevezett mini-ovit, azaz foglalkoztatót, óvodával való 
ismerkedést az óvodakezdés előtt álló kisgyerekek részére, szüleikkel együtt.  
 
Rendezvényeink és készségfejlesztő foglalkozásaink ingyenesek, bárki részt vehet 
rajtuk. 
 

A 2018-as évben elindult- várhatóan 2019-ben fejeződik be az ingatlan 
udvarának újjáépítése, ahol helyet kap egy új, fejlesztő fajátékokkal felszerelt 
játszótér. 

A jelenlegi kuratórium mellett a pedagógusok autonómiában tudnak dolgozni és 
tervezni, a kuratórium nem irányt szab, hanem inkább a feltételeket próbálja 
biztosítani a lehetőségeken belül.   

Összességében a 2018-as év egy erős év volt az óvoda történetében, ami a 
mindennapi nehézségek ellenére eredményesnek és pozitívnak mondható. 2017-ben a 
kuratórium a 2017/2018-as nevelési évre is elkészítette az intézmény költségvetését a 
vezető óvónővel közösen, ezzel biztosítva az óvoda működtetésének pénzügyi hátterét, 
és meghatározta hosszú távú céljait.  

A hosszú távú céljaink fő iránya az óvoda működési feltételeinek stabilizálása, 
valamint az épület gépészeti felújításának az előkészítése és ütemezett végrehajtása.  
 
Kelt: Gödön, 2019. május 14. 
 

 

 

 


