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Rövid tájékoztató az egyesületről, illetve céljairól  

§ Egyesület fogalma = a társadalmi szervezet személyegyesülés jogi modellje, nyitott 

tagságú testület. Megyei, vagy fővárosi bíróság veszi nyilvántartásba.  

Azért az Egyesület mellet döntöttünk, mert egyszerűbb a működési apparátusa és önkéntesek 

munkáján alapul. 

Testülete: 

 A közgyűlés három főből álló elnökséget választ (elnök, elnökhelyettes, elnökségi tag) 

 Az Egyesületnél háromtagú Felügyelő Bizottság működik (elnök, két tag)  

Felügyeleti szervek:  

► Általános törvényességi felügyelet – ügyészség 

► Gazdálkodását – Állami Számvevőszék (ha a központi költségvetésből származó pénzzel 

gazdálkodik) 

► Adóellenőrzését: NAV 

Az Egyesület célja – alapító okirat szerint 

„Célja az óvoda és környezete fejlesztésével a Budapest XVIII. kerületének nevelési 

színvonalának a fejlesztése, a nevelési közösség csoport-tudatának erősítése, a 

környezettudatos gondolkodásra történő nevelés, valamint az óvodai nevelés színvonalának 

erősítése. 

Ennek érdekében az óvodai nevelést segítő akciók keretében ifjúsági és egyéb 

rendezvényeket, tanfolyamokat, tréningeket szervez, beruházásokat eszközöl, kiadványokat 

szerkeszt, hasonló rendezvényeken részt vesz, ösztöndíjat adományoz, támogatást nyújt, 

valamint projekteket valósít meg.” 

Ennek érdekében az óvodai nevelést 

 akciók keretében ifjúsági és  

egyéb rendezvényeket szervez,  

 tanfolyamokat szervez, 

 tréningeket szervez,  

 beruházásokat eszközöl,  

 kiadványokat szerkeszt,  

 hasonló rendezvényeken részt vesz,  

 ösztöndíjat adományoz, 

 támogatást nyújt,  

 valamint projekteket valósít meg.  
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Közhasznú tevékenység 

Közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló 

következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek (22 van):  

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. 

§ c) szerint): 

- (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;  

- (5.) kulturális tevékenység;  

- (9.) környezetvédelem;  

- (10.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. 

A KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK VAGYONGAZDÁLKODÁSA 

A közhasznú szervezet gazdálkodási tevékenysége (1997. évi CLVI. törvény a közhasznú 

szervezetekről, 4.§, 16.§, 17.§) 

Vállalkozás 

Folytathat -e közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet? 

Közhasznú szervezet folytathat vállalkozási tevékenységet, azzal a megszorítással, hogy azt csak 

közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a célokat nem veszélyeztetve végezheti. 

Ezenkívül fontos követelmény még, hogy a közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért 

eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell 

fordítania. {14. § (1)} 

Egyesületünk által kitűzött célok megvalósíthatósága: 

A célok megvalósításához pályázatokkal, adományokkal próbálunk anyagi hátteret teremteni.  

Adományok cseréjében megpróbálunk mindig valamit nyújtani:  

- rendezvényeket szervezzünk 

- rajzok/kézimunkák feldolgozása és ajándékozása    

- emlékkártyákat osztogatni  

- kis naptár, matrica, hűtő-mágnes osztogatása 

- hírlevelek küldése  

 „A civil szervezet természeténél fogva mindig értékközösségen alapul. A közös értékek és célok  

elfogadása egy konszenzus eredménye. Ez a konszenzus a szervezetalapítás aktusában általában 

egyértelmű: az alapító okiratban vagy alapszabályban rögzített értékek és célok hordozzák.  

A későbbi működés során változik a szervezet, változnak a tagok, 

módosulhat a tevékenység, változik a társadalmi környezet, ezért a 

nézetegyeztetési folyamatban létrejövő konszenzust újra meg újra 

meg kell teremteni.  

A konszenzus egy egyeztetési folyamatban jöhet létre, amelynek során 

az egyéni meggyőződéseket, vélekedéseket, célokat egyeztetve kell 

megalkotni a mindenki számára elfogadható közös nevezőt.  

Az egyeztetés terepe a közösségi kommunikáció.”  
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Azért hoztuk létre az Egyesületet, hogy pótoljuk mindazt ami szükséges, fontos és nincs rá fedezet az óvoda 

költségvetéséből adományok és pályázatok segítségével.  Minden beszerzés, intézkedés arra szolgál, hogy 

elsősorban a gyermekek közérzetét még jobbá tegyük, képességeiket fejlesszük, és ugyanakkor az Önök 

munkáját is megkönnyítsük. 

Egy jól működő közösségben sokkal könnyebben lehet a problémákat megoldani, konfliktusokat kezelni. Ezt 

úgy tudjuk elérni, hogy közös rendezvényeket, fórumokat szervezünk, odafigyelünk egymásra, 

megpróbálunk harmóniát teremteni. 

Szintén nagyon fontos a kommunikáció Önök, a Szülők és az Egyesület között. A szülőket hírlevél 

formájában rendszeresen tájékoztatjuk a célokról, programokról, aktualitásokról (elektronikus és 

kifüggesztett). Nagyon jó és hasznos lenne, amennyiben egységként működnénk és minden információ 

eljutna mindenkihez, ugyanígy a visszajelzéseket is megkapnánk.  

Ehhez kérjük Önöket, hogy akinek van e-mail címe és használja, az adja meg nekünk, akinek meg nincs 

akkor megtaláljuk azt kommunikáció forrást (szóbeli) amely során minden információt átadunk és 

visszavárunk. Azért szól mindenkinek ez a levél, mert aki szívesen csatlakozik rendezvényeinkhez 

mindenképpen információra van szüksége, a többieknek is fontos, hogy tudjanak információval szolgálni az 

érdeklődő szülőknek.   

 Megköszönünk minden segítséget, észrevételt, információt, tanácsot, ötletet amit 

felénk közvetítenek.  

Ahhoz, hogy mindig pontosan meg tudjuk tervezni a következő célunkat, megkérjük Önöket, hogy (havonta) 

adják meg igényüket e-mailben, vagy szóban az egyesület vezetősége felé.  

Sokkal pontosabban és célirányosabban tudjuk az igények és szükséglet ismeretében megtervezni a 

költségvetésünket, és az adománykérési tervünket.  

Összeállította: 2013. 01. 25. Szőke Kriszta elnökhelyettes 
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