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1. A cél szerinti juttatások kimutatása: 
 

Az Alapítvány, mint fenntartó a Magyar Államkincstártól az óvodában nevelt 
gyermekek után havonta kapott állami normatíva összegét tovább küldi az 
intézménynek. Az intézmény működéséhez szükséges épületet biztosítja, valamint az 
intézményt egyéb - a működéshez szükséges - javakkal is támogatja. 
 
2. A vagyon felhasználása: 
 

A rendelkezésre álló vagyon kizárólag az alapítói cél szerinti, az óvoda 
fenntartói feladatainak ellátására lett felhasználva. 

A 2020-ban fellépő világjárvány, ill. az amiatt elrendelt veszélyhelyzet kapcsán 
a bankok által meghirdetett és alapítványunk által igénybe vett fizetési moratórium 
letelte után 2021-ben ismét folytattuk a 2017-ben kiváltott svájci frank alapú hitel 
törlesztését.  

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 2021-ben 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.  

Az Alapítvány által fenntartott Óvodában a vezető óvónő mellett további egy 
teljes és egy részmunkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógus, valamint egy dajka 
végzi a nevelői tevékenységet, továbbá egy óvodatitkár segíti az irodai munkát. 

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. 

 A Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány tevékenysége 2021-ben az alábbiak 
szerint alakult:  

- Az Alapítvány biztosította az intézmény működtetéséhez szükséges, saját 
tulajdonú ingatlant. A beérkező állami normatívát és a cél szerinti pályázati 
és egyéb bevételeket átadtuk az intézménynek. Az alapítvány működésére 
kapott összegekből jórészt szintén az intézmény fenntartását finanszíroztuk 
(saját működésre szinte alig kell költenünk, tevékenységünket kizárólag 
önkéntes munkával végezzük).  

- Idén egy óvónőnk 2021. októberében befejezte a Waldorf óvónői képzést, 
melynek költségét az alapítvány fedezte. 

A kuratórium munkája mellett a pedagógusok továbbra is autonómiában tudnak 
dolgozni és tervezni, a kuratórium nem irányt szab, hanem inkább a feltételeket 
igyekszik biztosítani a lehetőségeken belül.   

Összességében a 2021-es év az alapítvány anyagi helyzetét tekintve stabil volt. 
A járványügyi helyzet óvodánk és a közösség életére is rányomta pecsétjét, de a 
lehetőségekhez mérten egységben maradtunk.  

Továbbra is célunk - az óvoda működési feltételeinek stabilizálása mellett - az 
épület gépészeti felújítása, melyhez próbálunk pályázati támogatást szerezni, majd - 
előkészítés után - ütemezetten végrehajtani. 
 
Göd, 2022. 04. 30. 


