Jegyzőkönyv
amely készült az
ISKOLÁNK A GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Sashalmi Tanoda kistermében (1163 Budapest, Metró u. 3-9) 2011. október 6-án
(csütörtökön) 17 órakor megtartott kuratóriumi üléséről.
Jelen vannak:
Nagy Zoltán kuratóriumi elnök,
Paunoch Miklósné
Somlai Katalin
Vassné Győri Edit
Füleki István kuratóriumi tagok.
Igazoltan távol:
Jónás István kuratóriumi tagok.

Nagy Zoltán üdvözli a megjelenteket és felkérte Somlai Katalint a jegyzőkönyv
vezetésére, Paunoch Miklósnét és Fesztbaum Évát a jegyzőkönyv hitelesítésére. Jelöltek a
jelölést elfogadták.
Nagy Zoltán megállapítota a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét.
Az előre kiküldött napirendi pontoknak megfelelően az ülésen az alábbi témák
tárgyalására kerül sor:
1. Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről
2. Beszámoló a 2010/11-es tanév gazdálkodásáról, eseményeiről (szavazás)
3. A 2011/12-es tanév pénzügy-gazdálkodási tervének megvitatása, jóváhagyása
4. Beérkezett pályázatok megvitatása, jóváhagyása
Egyebek
1. Májusban beadásra került a nullás igazolás a társasági adóról. Augusztus végén a NAV
megküldte tájékoztató adatként, hogy az szja 1%-ából 2.718.158 Ft-ra számíthat az
Alapítvány, ami hasonló megelőző évek adományaihoz, decemberben utalják. Szeptember 19én beadtuk a szükséges adatlapot a működéséről, október 31-ig adóbevallást kell leadni 2010.
december 31-ig bezárólag, ugyanis a gazdálkodási éve tanévhez kötődik, míg a bevallás
naptári év szerint történik. Egy korábbi beszámoló szerint a Gálán összegyült adományok
fedezték a nyolc számítógép beszerzési költségét, viszont az iskola később adott át váratlanul
110 eFt értékben számlákat a rendezési költségekről, lásd Beszámolót. SzK-ülésen közösségi
célként a nyelvi laborok felújítását támogatták a szülői képviselők. (A könyvtári projektorrendszer összehasonlításképpen 539 eFt volt). Kérdéses van-e interaktív-tananyag.
Novemberben 20 éves lesz az alapítvány, felmerült az az ötlet, hogy meg lehetne ünnepelni
valamilyen formában.
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2. Lásd melléklet.
A 2010/11-es tanévről szóló beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadta, azzal a
kitétellel, hogy a könyvelő ellenőrzésének az eredményéről a következő kuratóriumi ülésen az
elnök köteles beszámolni.
3. Nem keretösszegek alapján dönt a kuratórium a pályázatokról, de a javaslat az, hogy az
alapok maradjanak meg. Idén feltételezhetően nagyobb összeget kellene pályázatok alapján
elosztani. Az alapítvány vagyona 1.503 eFt (elszámolási bankszámlán), valamint 1.024 eFt
lekötött betét, valamint a NAV-tól várható összeg. Mindezekből a következő tanév első felét
is finanszírozni kell. 3.300 eFt hozzávetőleg az éves szokásos kiadás. 1-1,7 milliót lehetne
szánni a nyelvi laborokra. Így hozzávetőleg fél millió maradna a várhatóan csökkenő mértékű
szja felajánlás kompenzálására.
A kuratórium úgy döntött, hogy a nyelvi laborok felújítását maximum 1,1 millió Ft-tal
támogatja, amennyiben az iskola felvállalja a termek teljes átakítását.
A kuratárium tovább úgy határozott, hogy az Alapítvány pályázatok útján a tanév folyamán 2
millió forintot oszthat szét, számolva a szociális kérelmek gyarapodásával is.
4. A beérkezett pályázatokra megítélt támogatások
5. A kuratórium lehetségesnek tartja, hogy az Alapítvány 20 éves fennállásának alkalmából
logó-tervezési versenyt hirdet.
Budapest, 2012. október 6.
Somlai Katalin jegyzőkönyv-vezető
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