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ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése alapján a Székesfehérvári 

Waldorf Egyesület, mint fenntartó (adószám:18409246-1-07) E24/2019. számú – a Fenntartó 

székhelyének módosulására vonatkozó - határozata alapján a Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola módosított alapító okiratát 2019. október 25-én az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Alapító neve: Velencei-tó Környéki Waldorf Egyesület 

       Alapító székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 71/2. 

2. Fenntartó neve: Székesfehérvári Waldorf Egyesület 

Fenntartó székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati utca 125. 

3. Intézmény hivatalos neve:  Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Rövid neve:  Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI 

Rövidített neve: Fehér Vár Waldorf Óvoda Iskola 

4. Intézmény típusa:  többcélú köznevelési intézmény (közös igazgatású); 

• óvoda 

• általános iskola   

• alapfokú művészeti iskola 

5. Intézmény feladat ellátási helye: 

• Intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 101. (Videoton Oktatási Központ) 

• Intézmény tagintézménye: - 

• Intézmény telephelye:  8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 6-8. 
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6. Intézmény alapfeladata: 

• óvodai nevelés (Nkt. 4. § 1.1.) 

• általános iskolai nevelés- oktatás (Nkt. 4. § 1.3.) és alapfokú művészetoktatás (Nkt. 4. 

§ 1.18.) 

• a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása (Nkt. 4. § 1.21.) 

alapfeladat  részeként ellátható fogyatékosság típusa:  

⎯ 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 1. melléklet szerinti 2.4. enyhén értelmi fogyatékos  és 

2. 5. középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek óvodai nevelése 

⎯ 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti 5. Enyhén értelmi fogyatékos és  9. 

Pszichés fejlődési zavarral (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia és diszkalkulia küzdő 

tanulók iskolai nevelése-oktatása 

7. Feladatellátási helyenként az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:   

Székhelyen: 

• általános iskola      200 fő 

teljes iskolai létszámból sajátos nevelési igényű gyermek  9 fő 

• alapfokú művészetoktatás    200 fő 

alapfokú művészetoktatás létszámból sajátos nevelési igényű gyermek  9 fő 

Telephelyen: 

• óvodai nevelés      30 fő 

teljes óvodai létszámból sajátos nevelési igényű gyermek  1 fő 

8. Az intézmény csoportjainak, évfolyamainak és osztályainak száma: 

• 1 csoport óvoda 

• 8 évfolyam, egységes iskolában, alapfokú művészetoktatásban, 1 osztály/évfolyam 

9. Az alapfokú művészetoktatás művészeti ágának, azon belül a tanszak meghatározása: 

• Waldorf művészeti nevelés 

• Zeneművészeti ág: klasszikus zene - furulya tanszak (a pedagógiai programban zene 

tantárgyként jelölve 

• Táncművészeti ág: kortárs tánc tanszak (a pedagógiai programban euritmia tantárgyként 

jelölve) 
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Képző — és iparművészeti ág: grafika, festészet, szobrászat tanszak; fatárgy készítő, bőrmúves,
textilmúves és kézműves tanszak (a pedagógiai programban képzőművészetek és mesterségek
tantárgyként jelölve)

• Színművészeti — bábmúvészeti ág: színjáték tanszak (a pedagógiai programban dráma
tantárgyként jelölve)

10. Feladatellátást szolgáló vagyon:

Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljes körúen a fenntartó
egyesület biztosítja. Az intézmény vagyonát a rendelkezésére bocsátott pénzeszközök,
használati és berendezési tárgyak alkotják:

ingatlanvagyon (a Székesfehérvár, Berényi út 101. szám alatti ingatlan (Videoton Oktatási
Központ) bérleti szerződés keretében került átadásra az intézmény részére,

a Székesfehérvár, Bártfai utca 6-8. szám alatti ingatlan bérleti szerződés keretében került
átadásra az intézmény részére),

az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.

11. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül önálló gazdálkodást folytat.

Az intézmény a működésével felmerülő gazdasági, pénzügyi és munkaügyi feladatokat lát el. Önálló jogi
személy, adószámmal, bankszámlával rendelkezik és társadalombiztosítás hatálya alá tartozó
munkáltató.

Az intézmény vezetője évente az intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységéről írásban számol be a
fenntartónak.

Az intézmény gazdálkodási jogosítványai a következők: személyi juttatások, dologi és működési
kiadások.

Legitimációs Záradék

A Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI módosított alapító okiratát a Székesfehérvári
Waldorf Egyesület - mint fenntartó — 2019. október hó 25. napján felülvizsgálta és jóváhagyta.

Jelen alapító okirat a 2019. október 25. napon lép hatályba.

Ĺpž.
Székesfehérvár, 2019. október 25.

Asz.
Nagy Attila

a Székesfehérvári Waldorf Egyesület elnöke
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