
Alapító Okirat

Csiga-Biga Óvoda

OM azonosító:201593

Készült:2011 május 30.

Átdolgozva:2016. május 31.



1. Az alapító neve: Gödi Csiga-Biga Alapítvány

           Az alapító székhelye: 2131 Göd Budai Nagy Antal utca 13.

2. A fenntartó neve: Gödi Csiga-Biga Alapítvány

A fenntartó székhelye:  2131 Göd, Pesti út 152.

3. Működtető neve: Gödi Csiga-Biga Alapítvány

Működtető címe: 2131 Göd,Pesti út 152.

4. Az intézmény hivatalos neve: Csiga-Biga Óvoda

5. Típusa: Óvoda

6. Az intézmény alapfeladata:óvodai nevelés

091110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

7. Az intézmény székhelyének neve: Csiga-Biga Óvoda

Az intézmény székhelyének címe: 2131 Göd Pesti út 152.

8. Az intézmény alaptevékenysége:  óvodai nevelés

9. Az intézménybe felvehető tanulói létszám: 25 fő

Engedélyezett csoportok száma: 1                                                   

             Az intézmény működési területe:  Elsősorban gödi gyermekek, szabad férőhely 
esetén a környékbeli települések gyermekei részére.

10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

                Ingatlan: Az intézmény által használt ingatlan- 2131 Göd Pesti út 152.; hrsz:2570- és 
a rajta lévő oktatási tevékenység céljára használt épület bérlemény, melyet a fenntartó bérel 
az EXTREME HOUSE Kft.-től.



                Ingó vagyon: Az intézmény feladatai ellátásához átadott ingóságok az fenntartó 
tulajdonában vannak, az eszközjegyzékben leírtak szerint. Azokat az intézmény szabadon 
használhatja ,de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat.

11. Az intézmény jogállása: Az óvoda szakmailag önálló. A Baby Bocsok Alapítvány 
alapítója  bízza meg az óvodavezetőt.

             Az óvodavezető gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói felett.

12. Az intézmény működtetése:

Az intézmény önálló költségvetéssel rendelkezik. A gazdálkodást a fenntartó végzi. A 
fenntartó által biztosított pénzeszközöket az intézményvezető a költségvetésben 
előírtak szerint használhatja fel. Váratlan esemény bekövetkeztekor az intézmény 
zavartalan működéséhez szükséges pénzeszközöket az intézményvezető a kuratórium 
elnökének egyetértését követően használhatja fel.

13. Az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: 10918001-00000126-03260008

14. Az intézmény adószáma: 18223763-1-13

15. Az intézmény megszüntetése: 

Az intézményt az Alapítvány a nevelési év végén folyamatosan kifutó rendszerben szüntetheti 
meg.

Göd,2016. május 31.

                                                                                …………………………………………………...

                                                                                                  Szűcs Edina

                                                                               Csiga-Biga Óvoda óvodavezető


