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Az alapító tagok, ill. a kuratóriumi tagok bemutatása 

Köszönet a Ménfőcsanaki Óvoda nevelőtestülete és a gyermekek nevében, hogy az 

alapító tagok anyagilag hozzájárultatok az Alapítvány létrehozásához.  

Így sikerült elindítani az Alapítványt. 

2014. áprilisban, a Győri Törvényszéki Cégbíróság nyilvántartásba vette, vagyis 

bejegyezte a Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítványt. 

 

 

Az Alapítvány célja:  

A Ménfőcsanaki Óvodába (dr. Torda István Óvoda, Világosvár Tagóvoda, Manóvár 

Tagóvoda) járó óvodás gyermekek korszerű, színvonalas nevelésének támogatása, 

testi és szellemi képességeinek kibontakoztatását segítő nevelési programok 

kidolgozásának, alkalmazásának segítéséhez eszközök vásárlása, tárgyi feltételek 

javítása.  

 

 

Az Alapítvány támogatja: 

a) A tárgyi feltételek javítását, természetes anyagú eszközök, berendezési 

tárgyak, játékok beszerzését; 

b) Szemléltetőeszközök, a működést szolgáló technikai eszközök beszerzését, 

korszerűsítését és fejlesztését; 

c) Az óvodák játék- és sporteszközei bővítését; 

d) A gyermekek mozgásigényének minél jobb kielégítését, ehhez szobai és 

udvari mozgást fejlesztő játékok beszerzését; 

e) A kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítását, 

kézműves programok megvalósítását. 

f) Az egészséges életmód kialakításához sportolási lehetőségek biztosítását. 

g) Kulturális és sportprogramok, valamint kirándulások szervezését. 

h) A kötelező óvodai ellátáson kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó 

foglalkozások szervezését. 

 



A kuratórium működése: 

Az Alapítvány vagyonának kezelő és legfőbb döntéshozó szerve a 3 tagú 

Kuratórium. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök 

alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról. 

A Kuratórium tagjai: 

  Bogárdi Attiláné - szülő 

  Sélley Eszter - szülő 

  Nemes Lajosné - óvoda részéről 

Az Alapítvány Kuratóriuma szükség szerint, de legalább negyedévente egy 

alkalommal ülést tart.  

A Kuratórium évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat, valamint az 

Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon 

kezelésére és felhasználására.  

 

 

Az alapítvány vagyona 

Az Alapítvány vagyonát a Duna Takaréknál helyeztük el. A szerződés megkötésekor 

989.600 Ft-ot helyeztünk el, majd az ügyvéd ráutalta 130.000 Ft-t, így 1.119.600 Ft 

lett a számlán.  

 

Ebből a kiadásaink:  

 Nyugta tömböt vásárlás 

 Pecsét készítése  

 Számlavezetési díj 

 

Adószámunk: 18595570-1-08 

 

Az alapítványi támogatások igénybe vétele: 

A támogatási igényeket az óvónők írásbeli kérelemben, formanyomtatványon 

kezdeményezik, amit az Alapítvány Kuratóriumához kell benyújtani elbírálásra évi 2 

alkalommal. A leadás időpontja október és március első hete, amit a Kuratórium 

elnökéhez (Nemes Lajosné) kell benyújtani. A beérkezett kérelmekről a Kuratórium 

dönt.  



Az Alapítványhoz befolyt összegből (ovis bálból befolyt adományok, szülők, 

magánemberek, vállalkozások adományai, stb.), amely összeg az óvoda csoportjaira 

van lebontva, a csoportok egyénileg vagy közösen is gazdálkodhatnak.  

Az adó 1%-át majd 2016-tól lehet ráutaltatni. A támogatásokat már most elfogadjuk. 

Ha a csoportnak megy a támogatás, akkor a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni a 

csoport nevét.  

 

 

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány propagálása: 

A szeptemberi szülőértekezleten színezős, tájékoztató szórólapot osztunk a 

szülőknek az adakozási lehetőségekről. 

 

 

 

 Nemes Lajosné 
kuratórium elnöke 

 
 
2014. 06.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


