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Nagy Zoltán üdvözli a megjelenteket és felkéri Somlai Katalint a jegyzőkönyv
vezetésére, Paunoch Miklósnét és Füleki Istvánt a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Jelöltek a jelölést elfogadták.
Nagy Zoltán megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét.
Az előre kiküldött napirendi pontoknak megfelelően az ülésen az alábbi témák
tárgyalására kerül sor:
1.
2.
3.
4.

Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Beszámoló a nyelvi laborok interaktív tábláinak beszerzéséről, szavazás
Szülők bálja előkészületeinek megbeszélése, költségek megszavazása
Beérkezett pályázatok megvitatása, jóváhagyása.

1-2. Az előző ülésen problematikus 68 eFt-ra vonatkozó számla megkerült. A
NAV átutalta az szja 1%-ból az Alapítvány számára járó felajánlásokat: 2 718 158
Ft-ot. Az összeg nőtt az előző évekhez képest köszönhetően az elsős osztályok
körében végzett propagandának. A szülői értekezleteken hangsúlyosabban
szerepelhetne, hogy az iskola projektnapok az alapítványi támogatások révén
jöhetnek létre. Legközelebb erről a májusi szülőin lehetne tájékoztatni a szülőket.
Az adventi vásárban kilenc osztály vett részt összesen 50 eFt támogatás
segítségével. A hagyomány elindult, jövő évben kérdéses, hogy szükség lesz-e
ilyen kezdőtámogatásra. A karácsonyi koncerten az Alapítvány elnöke átadta a
nyelvi laborba kerülő projektort és tartozékait, ezeket az angol nyelvi laborba már
beszerelték, a német nyelvi laborba hamarosan beszerelésre kerülnek. Két gép
összesen 800 eFt-ba került, számítógépeket eddig nem kellett beszerezni. Az
angol nyelvi laborban megfelelő a gép, a német nyelviben lecserélésre kerül, a
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célra megszavazott 1 100 000 Ft-ból erre futni fogja. Az alsós farsang Tanodamázliját a szokások szerint támogatta az alapítvány, 78 eFt volt a bevétel, ebből
visszafizetésre kerül a nyereményekre megelőlegezett 40 eFt. Az SZK ülésen a
kuratórium elnöke felvetette, hogy a jövő tanévre új kuratóriumi tagot kell
választani, hasonlóképpen új könyvelőre és új ügyvédre is szükség lesz majd.
Helyi Téma reklámajánlatot adott. A kuratórium úgy döntött, hogy ezt nem veszi
igénybe.
A kuratórium elfogadta az előző gazdálkodási évről szóló beszámolót.
3. Szülők Bálja: A kuratórium elnöke egyeztetett a Tanoda vezetésével, mi célra
fordítsák a bál bevételét. A természettudományos termekben levő számítógépek
felújítása lehetne a megjelölt cél. Az SZK-ban más ötletek is felmerültek. A sok
szociális kérelem tükrében, akár az is elfogadható lenne, hogy a teljes bevétel
befolyik az Alapítvány költségvetésébe, hogy az iskolai pályázatok támogatására
fordítsák. A kuratórium javasolja, hogy az iskola ne csak tárgyi célokban
gondolkodjon, hanem kulturális programok finanszírozásában is. Vacsora: a
beérkezett ajánlat 3000 Ft / fő, ebben svédasztalos saláta, három főétel, és
svédasztalos desszert. Még nem érkezett felajánlás a zenére, két évvel ezelőtti
szolgáltatóval próbálnak kapcsolatba lépni.
Nagy Zoltán javasolja, hogy az előlegek kifizetésére az Alapítvány szavazzon
meg egy keretösszeget. A tombolát felajánlásokból fogják lebonyolítani.
A kuratórium megszavazott 100 eFt-ot a költségek megelőlegezéséhez.
4. Lásd melléklet
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