ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Intézmény hivatalos neve: Bilimbo Hűvösvölgy Montessori Óvoda
2. Intézmény rövid/rövidített neve: Bilimbo Hűvösvölgy Óvoda
3.

Intézmény székhelye: 1028 Budapest, Hidegkúti út 90a.

4. Intézmény telephelye: nincs

5.

Intézmény tagintézménye: nincs

6. OM azonosító: 203294
7. Létesítés napja (első, azaz az intézményt létrehozó alapító okirat kelte): 2017. 05.10.
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2017. 06.02.
8. Alapító neve: Bilimbo Manói Nonprofit Kft.
9. Alapító székhelye: 1028 Budapest, Hidegkúti út 90a
10. Fenntartó neve: Bilimbo Manói Nonprofit Kft.
11. Fenntartó székhelye: 1028 Budapest, Hidegkúti út 90a
12. Felügyeleti szerv:
a/ szakmai, törvényességi felügyelet: Bilimbo Manói Nonprofit Kft.
b/ a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:
Budapest Főváros Kormányhivatala, 1056 Budapest, Váci u. 62-64.
13. Az intézmény típusa (Nkt. 7.§ (1) bek.): óvoda köznevelési intézmény
14. Az intézmény oktatási munkarendje: munkanapokon reggel 7.00 és délután 17.30 között.
15. Az intézmény működési területe: országos
16. Az intézménybe feladat ellátási helyenként és munkarendenként felvehető maximális
gyermeklétszám: 31 fő
17. Iskolatípusonként az évfolyamok száma/óvodai csoportok száma: 2

18. Az intézmény feladata a következők szerint:
óvodai nevelés Montessori pedagógiai módszer szerint
kiegészítő tevékenységek: programszervezés, gyermek rendezvények, délutáni, hétvégi ügyelet,
táborszervezés, idegen nyelvi oktatás, óvodai étkeztetés, szakmai továbbképzés.
19. Az intézményben ellátott gyermek/tanulóétkeztetés módja: melegítő konyha külső beszállítón
keresztül.
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

21. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
Alapító kezdő vagyona, egyéb támogatások, szponzori támogatás, költségvetési törvény által
biztosított normatív támogatás, álló és forgóeszközök: (minden, ami a kötelező eszközjegyzéken
felül van), stb.
22. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett, például:
az intézmény igazgatója önállóan jogosult rendelkezni, azonban 100.000,-Ft összeget meghaladó
kiadás esetén fenntartói jóváhagyás szükséges.
23. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Az intézmény önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szervezet, vezető felelősség mellett,
azonban 100.000,-Ft kiadás felett fenntartói jóváhagyás szükséges.
24. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a Fenntartó nevezi ki határozatlan időre a munkaszerződésében foglalt
feltételek szerint.
25. Az intézmény munkarendje: nappali
26. Az intézmény adószáma: 18910818-1-41
27. Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma:
Unicredit: 10918001-00000087-86630004
28. Az aktuális alapító okirat hatályba lépésének időpontja, továbbá a fenntartói döntés dátuma és
a határozat száma: 2017. május 10.., Határozat száma: 1/2017.05.10.
Alapító okirat kelte: 2017. május 10.

