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Az Alapítvány 2022.01.14-i ülésének jegyzőkönyv kivonata: 

 

Jegyzőkönyv 

 

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2022. 01. 14 – én online 

megtartott ülésén. Jelenlévők – a kuratórium tagjai. 

 

Az ülést vezette:              Vasi Melinda   

Jegyzőkönyvvezető:        Kuruczné Babér Rozália  

 

Napirendi pontok: 

1. Honlap regisztráció megújítása 

2. Első negyedéves programok támogatása 

3. Egyebek 

          

1. Napirendi pont: Honlap regisztráció megújítása 

 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az alapítványi 

honlap regisztrációjának a megújítása szükséges. A kétéves előfizetés 

2022.01.30-2024.01.30-ig 68.376 Ft-ba kerül. 

 

01/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a kiadási előirányzatot megtárgyalták, és a honlap 

megújítás költségeire a 68.500 forint kiadást 7 igen szavazattal 

jóváhagyták. 
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2. Napirendi pont: Első negyedéves programok támogatása 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a járványhelyzet 

miatt a farsang csak osztályszinten kerülhet megrendezésre. A diákok 

minden osztályban kis videót készítenek, ami az interaktív táblákon minden 

osztály részére megtekinthető lesz. A videókból versenyt hírdetünk, és az 

első 3 helyezettet díjazzuk. 

 

A farsangi verseny díjazásához 25.000 forint támogatásra van szükség, 

amiből ételt és édességeket vásárolnánk a díjazott osztályok részére. 

 

 

 02/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a kiadási előirányzatot megtárgyalták, és a 25.000 

forint kiadást a farsangi videóverseny jutalmazására  - étel beszerzésére 

- 7 igen szavazattal jóváhagyták. 

 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy 2021. 

novemberében az iskola 7.b osztályos tanulói a Bolyai Matematika 

Csapatverseny Országos döntőjében első helyezést értek el. Az iskola 

történetében ez először fordult elő. 

A diákok és a felkészítő tanáruk részére az alapítvány HUNYADI feliratos 

pólókat ad át elismerésül munkájukért. 

5 db feliratozott pólót szeretnének átadni elismerésül. 

 

03/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai az 5 db póló kiadását a csapat tagjainak és 

felkészítő tanáruknak megtárgyalták, és 7 igen szavazattal 

jóváhagyták. 

 

 

2022. tavasszal a környezettudatosság jegyében az osztályoknak lehetőséget 

biztosítunk, hogy adott időszakban gondozzák a Gyógy-és 

Fűszernövénykertet, valamint az osztálytermekben növényeket ültessenek, 

gondozzanak. 

 

A programban résztvevő osztályok részére limonádé és zsíroskenyér party-

t szervezünk, ahol a gondozott, megtermelt növényeket közösen 

elfogyaszthatják. 
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A program megvalósításához, az innivalók és az ennivalók, 

magok/dughagyma megvásárlásához támogatásra van szüksége a 

csoportoknak. 

 

A program megvalósítása 20.000 forintba kerül. 

 

04/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a növénygondozási program támogatását, és a 

programban résztvevő osztályok díjazását megtárgyalták, és 7 igen 

szavazattal jóváhagyták. 

 

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 

Az intézmény vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a Teso „Ön 

választ, mi segítünk” X. fordulóban beadott, további fitness eszköz 

beszerzését célzó pályázatunk nem került tovább a szavazati szakaszba. 

 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az adventi 

vásárból a szülők által részére átadott, összegyűjtött adomány összege 

209.500 forint, ami decemberben befizetésre került az alapítvány pénztárába. 

Az összeget játszószőnyeg és társasjátékok beszerzésére fordítottuk. A 

játékok a napközis csoportok részére decemberben átadásra kerültek. 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a kuratóriumi 

tagok megbizatása február 8-án lejár. Az Alapító okirat módosítása, és a 

kuratóriumi tagság megújítása, illetve új tagok kinevezése miatt ügyvédi 

költség fog felmerülni várhatóan a februári hónapban. 

 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a Boldog Iskola 

programhoz kapcsolódóan szükséges lenne pedagógus részvételére 

Boldogságóra továbbképzésen, hogy a program elemeit naprakészen 

ismerjék és az iskolában alkalmazni tudják. A képzés költsége 39.000 forint, 

amiből a Tankerület 25.000 forintot finanszíroz a programon résztvevő 

pedagógus számára. 

Kéri az alapítványt a hiányzó 14.000 forint támogatására. 

  

 

05/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a Boldogságóra képzéshez való hozzájárulást 

megtárgyalták és a 14.000 forint kiadást 7 igen szavazattal jóváhagyták. 
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Az Alapítvány 2022.04.08-i ülésének jegyzőkönyv kivonata: 

 

Jegyzőkönyv 

 

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2022. 04. 08 – án online 

megtartott ülésén. Jelenlévők – a kuratórium tagjai. 

 

Az ülést vezette:              Vasi Melinda   

Jegyzőkönyvvezető:        Vasi Melinda  

 

Napirendi pontok: 

1.) Oroszlány Város Önkormányzatának pályázata 

          

1.) Napirendi pont: Oroszlány Város Önkormányzatának pályázata 

 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy kiírásra került 

Oroszlány Város Önkormányzata által a civil-és sportszervezetek részére 

meghírdetett pályázata, ahol a pályázat benyújtásának a határideje 2022. 

április 11. 

 

Az intézményvezetővel egyeztetve a pályázatot két célra kívánja az 

Alapítvány benyújtani: 

- működési célra -100.000 forintot pályáznánk – honlapfenntartás 

költségeire, és az alapító okirat változtatás ügyvédi költségeire kérnénk 

a pénzt 

- rendezvény céra – 300.000 forintot pályáznánk – amit két módon 

használnánk fel 

o ajándéktárgyak vásárlására az iskola 60 éves évfordulója 

alkalmából 

o kirándulás céljára a pedagógusoknak buszköltség támogatására 

 

 

06/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai az önkormányzati pályázat javasolt anyagát 

megtárgyalták és 7 igen szavazattal a pályázat benyújtását a 

megnevezett célokra jóváhagyták.A kuratórium vezetőjét megbízták a 

pályázat határidőre való benyújtásával. 
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Az Alapítvány 2022.04.26-i ülésének jegyzőkönyv kivonata: 

Jegyzőkönyv 

 

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2022. 04. 26 – án 

székhelyén megtartott ülésén. Jelenlévők  - jelenléti ív szerint. 

 

Az ülést vezette:              Vasi Melinda   

Jegyzőkönyvvezető:        Vasi Melinda  

 

Napirendi pontok: 

1. Tavaszi félév programjainak támogatása 

2. Pályázatok 

 

          

1. Napirendi pont: Tavaszi félév programjainak támogatása 

 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a Biztató díj 

fedezetésre sikerült támogatót találni, a felajánlott 30.000 forint meg is 

érkezett az alapítvány bankszámlájára.  

A pedagógusok által a díjra beadott pályázatokat az intézményvezető 

ismertette a kuratóriumi tagokkal. 

 

07/2022. számú határozat 

 

A kuratórium a Biztató díjra jelöltek pályázati anyagát áttekintette és 

a 2021/2022-es félévben a díjat : 

• Fekete Gergő 4.b. 

• Veres István 4.a 

• Varga Noémi 6.c. 

tanulóknak 7 igen szavazattal jóváhagyta. 

A kuratórium elnökét a kuratórium megbízza az egyenként 

10.000 forintos utalványok elkészíttetésével és a diákok részére 

való átadással. 

 

Az iskola csatlakozott a Fenntarthatósági Témahét eseményeihez – 

április 25-29-ig zajlanak az események.  
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Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium vezetőit, hogy a negyedik 

osztályosok Ösvény Oktatóközpont által tartott természetvédelmi 

foglalkozásának a költségeihez 16.000 forinttal szükséges hozzájárulni. A 

többi rész városi támogatással valósul meg. 

 

Az Alapítvány szervezésében valósul meg egy élelmiszerpazarlás 

elkerülését célzó előadás illetve globális környezetvédelmi problémákkal 

foglalkozó előadás, ahol az előadók önként vállalták az előadást, részükre 

szeretnénk egy-egy logózott pólót átadni az előadásokat követően. 

 

A Témahéten Alapítványunk csatlakozott a Sulizsák akcióhoz, a gyűjtés a 

mai napon valósult meg és 1191 kg ruhát adtunk le. A támogatás várható 

összege ~ 60.000 forint. Ezen kívül a Szülői Munkaközösség elektronikai 

hulladékgyűjtést és Öko-vásárt is tart, ebből a két eseményből is 

remélhetünk támogatást.   

  

 

08/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a természetvédelmi foglalkozás költségeinek a 

kiegészítését megtárgyalták és 7 igen szavazattal a 16.000 forint kiadási 

előirányzatot jóváhagyták. 

 

 

09/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a logózott pólók előadók részére való átadását 

megtárgyalták és a 2 póló saját készletből való felhasználását 7 igen 

szavazattal jóváhagyták. 

 

Várépítő program díjazása: 

 

A Várépítő játék utolsó fordulóját szeretnénk még díjazni két tortával, 

ennek a költsége várhatóan 20.000 forint.  

 

 

10/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a Várépítő Fegyelmi játék díjazását megtárgyalták 

– és 7 igen szavazattal a 20.000 forint kiadási előirányzatot a díjazásra 

jóváhagyták.  
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 60 éves az iskola – évfordulós programok 

 

Az intézmény vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait az iskola 60 éves 

évfordulója alkalmából tervezett programokról: 

• Iskolatörténeti vetélkedő felsős osztályok csapatai részvételével 

• Iskolatörténeti vetélkedő szülők és pedagógusok csapatai 

részvételével 

• 60. születésnapi ünnep és gálaműsor 

• Szülők, iskolatámogatók és pedagógusok bálja 

 

A vetélkedők nyerteseit logózott ajándéktárgyakkal szeretnénk jutalmazni, 

illetve a gálaműsorra meghívott pedagógusokat, szülőket és támogatókat 

emléktárggyal megajándékozni.  

A gálaműsor helyszíne a KFMK, a terembérlettől eltekint az intézmény. A 

fény- és hangtechnika költségét, illetve a szereplők tiszteletdíját átvállalta a 

Bányász Klub Alapítvány, erről részünkre értesítést küldtek. 

 

 A 60 éves évforduló költségeinek fedezésére az Alapítvány pályázatott 

Oroszlány város Önkormányzatának civil pályázatán. Alapítványunk a 

sikeres pályázatnak köszönhetően 266.500 forint támgatást nyert el a 

programokhoz kapcsolódó költségekre.  

 

A logózott emléktárgyak beszerzése előzetes ajánlatkérés alapján 283.000 

forint. Az elnyert pályázatot így szükséges 17.000 forinttal kiegészíteni. 

 

11/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a városi pályázaton elnyert összeg felhasználását 

megtárgyalták. Az eredeti pályázat célját az elnyert összeg 

függvényében az iskola 60 éves évfordulójához kapcsolódó költségekre 

7 igen szavazattal 266.500 forint értékben jóváhagyták. 

 

 12/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a városi pályázaton elnyert összeg kiegészítését 

17.000 forinttal a 60 éves évfordulóhoz kapcsolódó költségek fedezésére 

7 igen szavazattal jóváhagyták. 

 

Az intézmény vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 

gyermeknapkor szokásosan rendezendő Városi Tehetségnap program az 

idei évben összevonásra kerül az iskola 60 éves születésnapja alkalmából 

megrendezésre kerülő programokkal. A gyermekek részére többéves 
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hagyománynak megfelelően kis emléktárgyakkal kedveskednénk. Előzetes 

kalkuláció szerint a project megvalósítási költsége 210.000 forint, amit a 

Fenntarthatósági héten megrendezésre kerülő programok bevételeiből 

kívánunk megvalósítani. 

 

 

13/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a gyereknaphoz kapcsolódó emléktárgyak 

beszerzését megtárgyalták és a 210.000 forint kiadási előirányzatot 7 

igen szavazattal jóváhagyták. 

 

 

2.) Napirendi pont: Pályázatok 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy megjelent a 

Tesco „Ön választ, mi segítünk” kampányának következő fordulója. A 

pályázatra a tornaterem falára tervezett mászófallal pályáznánk. A pályázati 

összeg várhatóan az összes költséget nem fogja fedezni, egyéb programok 

bevételeiből, illetve támogatók bevonásával kívánjuk a projectet 

megvalósítani. Az intézményvezető felkéri a kuratórium tagjait további 

támogatók felkutatására. 

 

 

14/2022. számú határozat 

 

A kuratórium a pályázati célt megtárgyalta 7 igen a pályázat beadását 

a mászófal projectre jóváhagyta.  

 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a NEAG-KP-

1-2022/5-000084-as azonosítójú pályázaton az alapítvány 350.000 forint 

támogatást nyert el. A pályázott összeg az alapítvány bankszámlájára 

megérkezett. 

 

A pályázott programok: 

• Pedagógusok mentális egészségének megőrzése, motiválása – 

előadás szervezése, előadói díj – 150.000 forint értékben – az előadás 

a pedagógus nap körül kerül megtartásra 2022 júniusban. 

• Társasjáték klub működésének támogatása – megbízási szerződés a 

pedagógus részére 105.000 forint. A klub 2022 szeptemberétől indul. 

• Kincskereső játék szervezése – megbízási díj az applikációt készítő 

segítőnk számára 70.000 forint. A játék a 2023-as Víz Világnapja 

programig fog elkészülni. 
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• könyvelői díj 25.000 forint – a 2021-es beszámoló elkészítéséért 

fizetendő számla egy részét kívánjuk elszámolni. 

 

  

A kincskereső játékhoz a Kék Bolygó Alapítványtól kértünk és kaptunk 

könyveket, amiket a játékhoz fogunk felhasználni. 

  

15/2022. számú határozat 

 

A kuratórium az elnyert pályázati összeg eredeti pályázati célja 

szerinti felhasználását megtárgyalta, és a 350.000 forint felhasználsát 7 

igen szavazattal jóváhagyta.  

 

 

Az Alapítvány 2022.05.23-i ülésének jegyzőkönyv kivonata: 

 

Jegyzőkönyv 

 

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2022. 05. 23 – án 

székhelyén megtartott ülésén. Jelenlévők  - jelenléti ív szerint. 

 

Az ülést vezette:              Vasi Melinda   

Jegyzőkönyvvezető:        Vasi Melinda  

 

Napirendi pontok: 

1. 2021. éves beszámoló elfogadása 

2. 2021/2022-es tanév kiemelkedő eredményt elért tanulók díjazása 

3. Pedagógus Kiválósági Díj 2022 

4. Logózott termékek 

 

 

          

1.) Napirendi pont: 2021. évi éves beszámoló 

 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2021-es év 

éves beszámolója elkészült. 

Az Alapítvány éves bevétele 2021-ben 5.061eFt volt, ami az alapítvány 

történetében az eddig legmagasabb éves bevétel, amit valaha elértünk. 
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Az eredmény köszönhető a támogatókkal az évek során kialakított jó 

kapcsolatnak, az aktív Szülői Munkaközösségnek és szülőknek, illetve a 

pedagógus kollégáknak, akik önkéntes munkájukkal rendszeresen vesznek 

részt a programokban, adománygyűjtő akciókban. Az iskola 60 éves 

évfordulójából rendezett jubileumi ünnepségre meghívásra kerültek a 

támogatóink, és ott is meg fogjuk köszönni a munkájukat, idejüket és anyagi 

támogatásukat, amivel az alapítványunkat támogatják. 

 

 

A bevétel fő elemei: 

• értékesített termékek árbevétele – logózott termékek 350eFt 

• adományok -              1.480eFt 

• adó 1%        606eFt 

• központi költségvetési támogatás    694eFt 

• helyi önkormányzati támogatás     550eFt 

• pályázatok (Tesco stb.), egyebek (Sulizsák stb)        1.381eFt

  

Összesen                     5.061eFt 

 

 

A ráfordítások fő elemei: 

• anyagjellegű ráfordítás            2.383eFt 

• személyi jellegű ráfordítás              248eFt 

• értékcsökkenési leírás            2.260eFt 

Összesen                    4.892eFt 

 

A Mérleg eszköz állományának fő elemei: 

• tárgyi eszközök                  1.682eFt 

• készletek (logózott termékek)            223eFt 

• értékapírok                              2.125eFt 

• pénzeszközök           4.116eFt 

Összesen                           8.146eFt 
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A Mérleg forrás állományának fő elemei: 

• saját tőke                             6.249eFt 

• kötelezettségek                         6eFt 

• passzív időbeli elhatárolások                            2.125eFt 

    Összesen                           8.146eFt 

 

 

16/2022. számú határozat 

 

 A „SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK A GYERMEKEKÉRT” 

ALAPÍTVÁNY kuratóriuma a 2021. évi tevékenységről készített 

egyszerűsített éves beszámoló mérleget és eredménykimutatást, 

valamint a kiegészítő és közhasznúsági mellékletet megtárgyalta és az 

eszközök és források egyező összegét 8 146 000 Ft-ban, az adózott 

eredmény összegét 169 000 Ft-ban állapítja meg. 

 

 

17/2022. számú határozat 

 

A kuratórium megállapítja, hogy az egyszerűsített éves beszámoló 

eredménykimutatása szerint az eredmény teljes egészében a tárgyévi 

közhasznú tevékenységből keletkezett. 

 

A kuratórium úgy dönt, hogy a tárgyévi eredmény összegét a saját 

tőkén belül a tőkeváltozás javára számoltatja el. 

 

 A kuratórium megállapítja, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 

32. §-a szerinti feltételeket teljesítette, az erőforrás ellátottság 3 

mutatója közül 2 teljesül, a társadalmi támogatottság 3 mutatója közül 

szintén 2 teljesül. 

 

 

18/2022. számú határozat 

 

A kuratórium megbízza a kuratórium elnökét, hogy a Beszámoló 

dokumentumainak közzétételéről és letétbe helyezéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Vasi Melinda 

Határidő a közzétételre: 2022. május 31. 

 



12 
 

2.)  Napirendi pont: 2021/2022-es tanév kiemelkedő eredményt elért tanulók 

díjazása 

 

A kuratórium vezetője javasolja a „kiváló szaktárgyi és tanulmányi 

munkáért” és a „Kiemelt Alapítványi jutalom” összegének a 

felülvizsgálatát. Az alsós tanulóknak 4 éves munkájukért jelenleg 5000 

forintot, a felsős tanulóknak 8 éves munkájukért 10.000 forintot, a kiemelt 

alapítványi jutalmat kiérdemlő 8-os diáknak pedig 20.000 forintot 

adományoz az alapítvány. A kuratórium vezetője javasolja az összegek 

megemelését: 

 

         Kiváló szaktárgyi és tanulmányi munkáért járó kitüntetés: 

- alsó tagozatban 10.000 Ft/fő 

- felső tagozatban 20.000 Ft/fő 

 

         Kiemelt alapítványi jutalom 30.000 ft/fő 

 

19/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a Kiváló szaktárgyi és tanulmányi munkáért járó 

kitüntetés összegét 2022.05.23-tól 7 igen szavazattal az alábbi módon 

megváltoztatja: 

 

Kiváló szaktárgyi és tanulmányi munkáért járó kitüntetés: 

- alsó tagozatban 10.000 Ft/fő 

- felső tagozatban 20.000 Ft/fő 

- kiemelt alapítványi jutalom 30.000 Ft/fő 

 

 Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az 

osztályfőnökök és a szaktanárok javaslatai alapján a „Kiváló szaktárgyi és 

tanulmányi munkáért”, alapítványi díjra a következő diákok kerültek 

jelölésre: 

 

• Gombási Noémi 8.b – kiemelt alapítványi jutalom 

• Borbáth István 8.b. 

• Vida Janka 8.b 

• Herpai Péter 8.b 
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20/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai a jelöltek pályázati anyagát áttekintették és 7 igen 

szavazattal a 3 felsős diák díjazását „kiváló szaktárgyi és tanulmányi 

munkáért” és egy diák számára a kiemelt alapítványi jutalmat 

jóváhagyták. 

 

A kuratórium összesen az alábbi pénzjutalmak megítélését hagyta jóvá: 

• felsős tanulók jutalmazása 3*20.000 Ft 

• kiemelt alapítványi jutalom 30.000 Ft 

Összesen: 90.000 forint 

 

Az alsós tanulók közül az idei évben nem érkezett jelölés, ezért a felsős 

diákok közül „Kiváló tanulmányi munkáért” az intézményvezető az alábbi 

diákok díjazását javasolja: 

• Spindler Bertalan 8.b 

• Novák Dorka 8.b 

• Rékási Kinga 8.c 

A diákok az alsós tanulóknak járó pénzösszeget kapják. 

 

 

 

21/2022. számú határozat 

 

A kuratórium tagjai az intézményvezető javaslatát megtárgyalták és 7 

igen szavazattal a 3 diák díjazását „kiváló tanulmányi munkáért” 

összesen 30.000 forint értékben jóváhagyták. 

 

3.) Napirendi pont: Pedagógus kiválósági díj 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2022-es év 

Pedagógus Kiválósági Díj jelöltje a szabályzatban megjelölt kiválasztási 

folyamat eredményeképpen: Horváth Gabriella  

 

22/2022. számú határozat 

 

A kuratórium az intézményvezető javaslatát megtárgyalta és 6 igen 

szavazattal a 150.000 forintos kiadási előirányzatot a gravírozott 

üvegtárgy és a díjjal járó pénzjutalom költségeire jóváhagyta. 
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A Pedagógus Kiválósági Díj díjazottja 2022-ben: Horváth Gabriella. A 

díj átadására az évzárón kerül sor. 

 

4.) Napirendi pont: Logózott termékek 

 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2022/2023-

as tanévre javasolja logózott piros pólók beszerzését, amit a szülők 

tornaórára illetve utcai viseletre a gyermekeknek megvásárolhatnak. A 

szükséges rendelési mennyiség: 

 

- 146-os méret: 30db 

- 158-as méret: 30db 

 

Előzetes ajánlatkérésnek megfelelően a pólók beszerzési ára 1900ft/db. 

 

23/2022. számú határozat  

A kuratórium a logózott pólókra a 114.000 forint kiadási előirányzatot 

megtárgyalta és 7 igen szavazattal a pólók beszerzését jóváhagyta. 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy figyelembe 

véve a pólók beszerzési költségeinek a növekedését, javasolja a logózott 

pólók jelenlegi eladási árának a megemelését 2022. június 1-től: 

Termékcsoport Jelenlegi ár Javasolt ár 

kereknyakú gyermekpóló 2.300 Ft 2.600 Ft 

gyerek galléros póló 2.500 Ft 2.800 Ft 

felnőtt kereknyakú póló 2.600 Ft 2.900 Ft 

 

24/2022. számú határozat  

A kuratórium a logózott pólók eladási árának emelését megtárgyalta és 

7 igen szavazattal jóváhagyta. 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 10/2022-es 

határozat szerint megszavazott 20.000 forintot a Várépítő játék utolsó 

fordulójának a díjazására az Alapítvány átcsoportosíthatja, mert a két tortát 

helyi támogató felajánlásából tudtuk az osztályoknak átadni. 

Az intézményvezető továbbá tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 

13/2022. határozattal a gyermeknapra beszerzendő emléktárgyakra 

megszavazott 210.000 forint kiadási előirányzatból más célokra 

átcsoportosítható 120.000 forint. Sikerült kedvező áron a tervezett 

termékeket beszerezni, a költség 90.000 forint lesz. 
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A kuratórium vezetője javasolja az átcsoportosítható összegből megfontolni 

egyéb logózott tárgyak készíttetését, amit adománygyűjtési céllal a 

különböző adománygyűjtő eseményeinken értékesíteni tudnánk, illetve 

felhasználható lenne szükség esetén reprezentációs célokra is. Sokszor 

fordul elő, hogy támogatók, önkéntesek térítés nélkül vállalnak előadást, 

végeznek jelentős mennyiségű és értékű munkát, számukra is meg tudnánk 

segítségüket köszönni egy-egy aprósággal. 

A logózott ajándéktárgyak értékesítésével gyűjtött támogatást az Alapítvány 

közhasznú céljaira használja fel. 

 

25/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a 140.000 forint kiadási előirányzat 

átcsoportosítását megtárgyalták és 7 igen szavazattal logózott 

ajándéktárgyak beszerzésére jóváhagyták. A döntéssel a 10/2022-es 

határozatból 20.000 forint, a 13/2022-es határozatból 120.000 forint 

kerül átcsoportosításra.  

 

Az Alapítvány 2022.06.06-i ülésének jegyzőkönyv kivonata: 

 

Jegyzőkönyv 

 

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2022. 06. 06 – án 

online megtartott ülésén. Jelenlévők a kuratórium tagjai. 

 

Az ülést vezette:              Vasi Melinda   

Jegyzőkönyvvezető:        Vasi Melinda  

 

Napirendi pontok: 

1.) Diákolimpia országos döntő részvétel 

2.) Logózott pólók rendelése 
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1.) Napirendi pont: Diákolimpia országos döntő részvétel 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az iskola 

kosárlabda csapata III. korosztályban az országos döntőbe jutott – és 

kiharcolta a Gyulán megrendezésre kerülő Diákolimpia Döntő részvételt. A 

döntőre június 9-12-ig kerül sor. 

 

A rendezők állják a szállásköltségeket, a buszköltséget és az étkezési 

költségeket a csapatoknak kell kifizetniük. 

 

Az utazási költségeket a Tankerület kifizeti, az étkezési költségekre 

támogatók bevonására volt szükség. 

 

Polgármesteri keretből Oroszlány Város Önkormányzatától kapunk 100.000 

forintot, Beck&Cat Kft-től kapunk 120.000 forintot és magánszemély 

támogatásból 50.000 forintot. 

 

26/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a 270.00 forint kiadási előirányzatot a 

Diákolimpiai részvétel költségeire megtárgyalta és 7 igen szavazattal 

jóváhagyta.  

 

 

2.) Napirendi pont: Logózott pólók rendelése 

 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a májusi 

ülésen megszavazott pólórendelésen kívül szükség van még: 

 

1db XXL, 5 db XL és 5 db L-es méretű póló beszerzésére. 

A beszerzést a gyermek méretekkel együtt ugyanazon beszállítótól 

rendeljük meg. 

 

27/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a logózott pólók beszerzését megtárgyalták és 7 

igen szavazattal jóváhagyták a beszerzésre a 25.000 forint kiadási 

előirányzatot.  
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Az Alapítvány 2022.09.21-i ülésének jegyzőkönyv kivonata: 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2022. 09. 21 – én 

székhelyén megtartott ülésén. Jelenlévők a kuratórium tagjai. 

 

Az ülést vezette:              Vasi Melinda   

Jegyzőkönyvvezető:        Vasi Melinda  

 

Napirendi pontok: 

1.) 2022/2023-as tanév első félév programjainak támogatása 

2.) Pályázatok és elnyert támogatások 

3.) Egyebek 

 

         

1.) 2022/2023-as tanév első félévi programjainak támogatása 

 

Az iskola napközis munkacsoportja pályázatot nyújtott be a napközis 

csoportok támogatásásra, csoportonkénti 10.000 forintos támogatást kérve 

kézműves foglalkozásokhoz szükséges alapanyagokra. Az iskolában 14 

napközis csoport működik. 

 

28/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a 140.000 forint kiadási előirányzatot a napközis 

csoportok foglalkozásaihoz alapanyagköltségekre megtárgyalta és 7 

igen szavazattal jóváhagyta.  

 

Az iskola által szervezett versenyekhez oklevelek nyomtatásához, a 

tantermekbe kifüggesztendő dekorációs és oktatási célú anyagok 

laminálásához szükség lenne egy laminálógép beszerzésére, mert a régi 

tönkrement. Előzetes ajánlat szerint a laminálógép, és a működtetéséhez 

szükséges fólia beszerzése 40.000 forintba kerül. 
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29/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a 40.000 forint kiadási előirányzatot a laminálógép 

beszerzésére megtárgyalta és 7 igen szavazattal jóváhagyta.  

 

Az iskolában a különböző alkalmakhoz, programokhoz az iskola előtere és 

a folyosók a diákok és a pedagógusok környezetét szebbé téve, és jó 

hangulatot teremtve folyamatosan dekorációt kapnak. A dekorációk 

elkészítéséhez, alapanyagbeszerzéshez szükséges 50.000 forint, mely a 

tanévben felmerülő költségeket fedezi. 

Jelenleg nem áll rendelkezésre támogató, akitől ezt be tudnánk szerezni, 

szükséges megvásárolnunk. 

 

30/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai az 50.000 forint kiadási előirányzatot az iskolai 

programokhoz, ünnepekhez illeszkedő dekorációs alapanyagok 

megvásárlására megtárgyalták és 7 igen szavazattal jóváhagyták. 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a tanulmányi 

versenyek, iskolai programok díjazására szükség van édességek 

beszerzésére (csokoládé). A várható költség 50.000 forint. 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a tanulmányi 

versenyek és az iskolai programok díjazására szeretnék felhasználni a 

megrendelt logózott termékeket – 80db kulacs, 75 db tornazsák és 70 db 

bevásárlótáska. 

 

31/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai az 50.000 forint kiadási előirányzatot az iskolai 

tanulmányi versenyek díjazására megtárgyalták, és 7 igen szavazattal 

jóváhagyták. 

32/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a logózott termékek felhasználását a tanulmányi 

versenyek és iskolai programok díjazására megtárgyalták, és 7 igen 

szavazattal jóváhagyták. 
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A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az iskola 60 

éves évfordulójára beszerzett ajándéktárgyak beszerzése (írószer tartók + 

logózott emlékplakettek) 298.000 forintba került. A 11/2022 és 12/2022-es 

határozattal megszavazott 283.000 forint kiegészítése szükséges további 

15.000 forinttal. 

33/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a 15.000 forint kiegészítést az emlékplakettek 

beszerzésére megtárgyalta és 7 igen szavazattal jóváhagyta.  

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a NEAG-KP-

1-2022/5-000084-as azonosítójú pályázat segítségével 2022. 

szeptemberétől a 6. osztályban társasjáték klub alakul. A klub működtetését 

vezető pedagógus a sikeres pályázatnak köszönhetően megbízási díjban 

részesül. A megbízási díj összege nettó 100.000 forint + adó és járulékok. A 

teljes összeg ~ 130.000 forint lesz. 

A pályázaton elnyert összeg 105.000 forint, amit a kuratórium vezetője 

javasol 25.000 forinttal kiegészíteni.  

 

34/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a 25.000 forint kiegészítést a társasjáték klub 

vezetőjének díjazására megtárgyalták és 7 igen szavazattal 

jóváhagyták.  

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a fizika 

kísérletekhez a korábbi években a Tesco pályázaton elnyert készletekhez 

további tápegységek vásárlása szükséges. 

Két új tápegység beszerzése 105.000 forintba kerül előzetes ajánlat szerint. 

 

35/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a 105.000 forint kiadási előirányzatot a 

tápegységek beszerzésére megtárgyalták és 7 igen szavazattal 

jóváhagyták.  

 

 

 



20 
 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a rajzórákhoz 

szükséges felszerelésekhez támogatás szükséges, mert a hátrányos helyzetű 

tanulóknak sokszor ez nem áll rendelkezésre. Az felszerelések ebszerzése 

40.000 forintba kerül. 

36/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a 40.000 forint kiadási előirányzatot a 

rajzfelszerelések beszerzésére megtárgyalták és 7 igen szavazattal 

jóváhagyták.  

 

2.) Pályázatok és elnyert támogatások 

 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a TESCO „Ön 

választ, mi segítünk” pályázatának XI. fordulójában a tornaterembe 

megvalósítandó mászófal létesítéséhez 400.000 forintot nyertünk el. A 

szerződéskötés folyamatban van. 

 

A mászófal megvalósítása előzetes becslések szerint min. 1800.000 forintba 

kerül – az összeg összegyűjtésére kampányt indítottunk – a mai napig 

összegyűlt támogatás összege: 1.571.000 forint. Szülőktől, vállalkozóktól és 

vállalati támogatóktól egyaránt érkezett támogatás. A költségvetést az őszi 

programjainkból és további támogatásokból fogjuk kiegészíteni. 

 

Továbbá a kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az 

MVM OSE Lions és a Szülői Munkaközösség segítségével 2022. 09.09-én 

a Bányász kupán a kosárlabda csarnokban sütivásárt tartott, amely során 

141.200 forint adomány gyűlt össze az alapítványunk javára. Az összeg 

befizetésre került az alapítvány pénztárába. Az összegből a tornaterembe 

létesítendő mászófal költségeit támogatjuk. 

 

A kuratórium vezetője felkéri a kuratóriumi tagokat a mászófalhoz 

beszerzendő tornaszőnyegek megvásárlásához további támogatók 

felkutatására, amelynek várható költsége 1 millió forint. 
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37/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a tornaterembe létesítendő mászófal project 

megvalósítási részleteit megtárgyalták, és a projekt indításását az 

előzetes 1.800.000 forintos költségvetés alapján 7 igen szavazattal 

jóváhagyták.  

 

Az intézmény vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a NEA 

pályázat következő fordulójában a pályázati kiírás várhatóan október első 

hetében megjelenik. 

Az alapítvány nevében az alábbi témakörben tervezzük a pályázatot 

összeállítani és benyújtani: 

• Társasjáték klub 

• Előadás pedagógusoknak 

 

 

38/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a NEA pályázat tervezett tartalmát megtárgyalták, 

a pályázat beadását 7 igen szavazattal jóváhagyták. A pályázat 

határidőre való elkészítésével és benyújtásával önkéntes segítőt bízunk 

meg. 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2022-es őszi 

időszakban alapítványunk támogatására a következő programok kerülnek 

megszervezésre a Szülői Munkaközösség és támogatóink által: 

• Sulizsák program – használt ruhagyűjtés 

• Használt sütőolaj gyűjtés – folyamatosan, az iskola udvarán 

elhelyezett konténerben 

• Elektronikai hulladék gyűjtés 

• Alapítványi bál 

• Adventi vásár 

 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2021-es 

SZJA bevallásokból alapítványunk részére felajánlott összeg a NAV 

tájékoztatása szerint 647 609 Ft. Az összeg várhatóan szeptember 30-ig 

megérkezik az alapítvány bankszámlájára. 
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Az Alapítvány 2022.11.02-i ülésének jegyzőkönyv kivonata: 

 

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2022. 11. 02 – én online 

megtartott ülésén. Jelenlévők a kuratórium tagjai. 

 

Az ülést vezette:              Vasi Melinda   

Jegyzőkönyvvezető:        Vasi Melinda  
 

Napirendi pontok: 

1. Biztató díj  

2. Mászófal létesítése  

3. Hunyadi hét 

        

1. Biztató díj 
 

Alapítványunk a 2022/2023-as tanévben is folytatja a Biztató-díj kiosztás 

hagyományát a diákok részére. Az őszi időszakban a díjra 3 jelölés érkezett. 

A pedagógusok pályázata alapján a jelöltek:  

• Kocsor Lia 4.b 

• Kocsor Vivien 4.b 

• Petrák László 6.b 

A díjazás: diákonként 10.000 forintos vásárlási utalvány 
 

39/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a beérkezett pályázatokat megtárgyalták, és 7 igen 

szavazattal a diákok részére az egyenként 10.000 forintos díj költségeire 

a kiadási előirányzatot elfogadták. 

 

A vásárlási utalványok beszerzésével az intézményvezetőt bízták meg. 

 

 

2. Mászófal létesítése 
 

A tornaterembe létesítendő mászófal projecthez szükség van a rajta szereplő 

grafika megtervezésére, a grafika mászófalra való megjelenítésének a 

koordinálására a kivitelezővel. A munkára az intézményvezető Gaál 

Zsuzsanna pedagógust kérte fel. A grafikai munkák elkészítésére az 

Alapítvány megbízási szerződés kötését javasolja a pedagógussal, a tervek 
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elkészítése a kivitelezőnek szükséges részletességgel jelentős 

időbefektetéssel jár. A megbízási szerződés javasolt összege 50.000 forint + 

járulékok (~30%), azaz 65.000 forint. 

 

40/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a 65.000 forint kiadási előirányzatot a mászófal 

grafikai terveinek elkészítésére és a kivitelezés koordinálására 

megtárgyalták és 7 igen szavazattal jóváhagyták. 

 

3. Hunyadi hét 
 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy november 14-

18-ig Hunyadi-hét keretében megrendezésre kerül a kistérség iskoláinak 

bevonásával a 

• Hunyadi Matematika Csapatverseny 

• Szépíró verseny (speciális igényű és hátrányos helyzetű diákoknak) 

• Hunyadiak kora – történelmi vetélkedő 
 

A versenyek megrendezéséhez szeretnénk beszerezni innivalót és ennivalót. 

Előzetes becslés szerint a beszerzés 50.000 forintba kerül. 
 

41/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai az 50.000 forint kiadási előirányzatot a Hunyadi 

hét versenyeinek rendezéséhez megtárgyalták és 7 igen szavazattal 

jóváhagyták. 

 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a Tesco „Ön 

választ, mi segítünk” pályázatának 12. fordulójában is nyújtottunk be 

pályázatot. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően robotok beszerzésére 

szeretnénk az elnyert támogatást felhasználni. 
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Az Alapítvány 2022.11. 29-i ülésének jegyzőkönyv kivonata: 

 

Jegyzőkönyv 

 

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2022. 11. 29 – én 

székhelyén megtartott ülésén. Jelenlévők a kuratórium tagjai. 

 

Az ülést vezette:              Vasi Melinda   

Jegyzőkönyvvezető:        Vasi Melinda  
 

 

Napirendi pontok: 

1. Mászófal létesítése 

2. Élményalapú tanulás – természettudományi tárgyak oktatásának 

támogatása 

3. Programok 

        

1. Mászófal létesítése 
 

Alapítványunk első közösségi finanszírozással készülő projektje a héten 

sikeresen lezárul. 2022. november 30-ára szervezzük a mászófal ünnepélyes 

átadóját. A mászófal kivitelezése készen van, a használatbavételhez a 

technikai feltételek adottak.  

 

A projekthez 1.851.000 forintot gyűjtöttünk össze. 

A mászófal létesítése: 1.611.000 forintba került, a grafikai tervezés költsége 

bruttó 65.000 forint volt, a támogatói fal 36.000 forintba került. Ez összesen: 

1.712.000 forint. 

A mászófal használatbavételét és aktiválását a könyvelőirodától megkérjük. 

Felelős a kuratórium vezetője. 

 

Az összegyűjtött összegből megmaradó részt 139.000 forintot 

sporteszközök beszerzésére fordítjuk.  

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a külső 

helyszíneken megtartott testnevelés órák ellehetetlenültek, mert azokon a 

helyszíneken nincsen fűtés – minden tanórát az iskolában kell megtartani. 

Ehhez szükség van az eszközállomány kiegészítésére. A saját testsúlyos 
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eszközök beszerzése előzetes ajánlat, és a tornatanárok javaslata alapján 

200.000 forintba kerül.  
 

42/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a sporteszközök beszerzését megtárgyalták és a 

200.000 forint kiadási előirányzatot 6 igen szavazattal jóváhagyták. 

 

 

2. Élményalapú tanulás – természettudományi tárgyak oktatásának 

támogatása 
 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 

természettudományi tárgyak oktatását szeretnék szemléletesebbé tenni, a 

diákokat élményalapú tapasztalatszerzésbe bevonni. Ehhez eszközök 

beszerzése szükséges. 

A tanárok javaslatai alapján a beszerzésre javasolt eszközök: 

• Kémia kísérletekhez vasháromlábak (5db) összesen 40.000 Ft 

értékben  

• Biológia szövetek elemzéséhez tanulói mikroszkópok (5db) összesen 

180.000 Ft értékben 

• Fizika elektromosságtan kísérletekhez: 1 db tápegység, és a 

tápegységek csatlakozásához 2 db hosszabbító, összesen: 60.000 Ft 

értékben 

Összesen: 280.000 forint értékben. 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az Alapítvány 

javára szervezett jótékonysági bálból a Szülői Munkaközösség 439.150 Ft-

ot adott át támogatásként, és került bevételezésre a pénztárba. A bált az OTP 

Bank Nyrt is támogatta, a velük kötött szerződés szerint a támogatás összege 

80.000 forint, amely befolyása 2022. decemberében várható. 

 

43/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a kémiai eszközök beszerzésére beérkezett 

pályázatot áttekintette, a 40.000 forint kiadási előirányzatot 6 igen 

szavazattal jóváhagyta.  

 

 



26 
 

44/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a biológia órák szemléletesebbé tételéhez a 

mikroszkópok beszerzésére beérkezett pályázatot áttekintette, a 

180.000 forint kiadási előirányzatot 6 igen szavazattal jóváhagyta.  

 

45/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a fizika órák szemléletesebbé tételéhez a 

beszerzendő eszközre benyújtott pályázatot áttekintette, az 55.000 

forint kiadási előirányzatot 6 igen szavazattal jóváhagyta.  

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az idegennyelv 

oktatáshoz javasolja idegennyelvi könyvek beszerzését. A szaktanárok 

javaslata alapján 50.000 forintért javasolja könyvek és hozzá tartozó 

munkafüzetek beszerzését. 

 

46/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai az idegennyelvű könyvek beszerzését 

megtárgyalta és az 50.000 forint kiadási előirányzatot 6 igen 

szavazattal jóváhagyta. 

 

 

3. Programok 
 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a szülői 

Munkaközösség segítségével önkéntes szülők és pedagógusok, támogatók 

hozzájárulásával adventi vásárt tart az alapítvány javára 2022. 

decemberben. 

A vásár bevételéből javasolja a 42/2022.-es határozatban megszavazott 

sporteszközök beszerzésének a támogatását kiegészíteni. 

 

47/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai az adventi vásárból várható támogatás 

sporteszköz beszerzési célra való felhasználását megtárgyalták és 6 igen 

szavazattal jóváhagyták. A sporteszközök 2022-es beszerzésével, és a 

kuratórium vezetőjét bízták meg.  
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Az intézményvezető javasolja, hogy a 60 éves iskolai évforduló évzáró 

ünnepségére előadót kérjünk fel. Az előadó becsült költsége 250.000 forint. 

 

48/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai az évfordulós ünnepségre az előadó felkérését 

megtárgyalták – és 6 igen szavazattal jóváhagyták.  

 

 

Az Alapítvány 2022.12. 19-i ülésének jegyzőkönyv kivonata: 
 

Jegyzőkönyv 

 

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2022. 12. 19 – én online 

megtartott ülésén. Jelenlévők a kuratórium tagjai. 

 

Az ülést vezette:              Vasi Melinda   

Jegyzőkönyvvezető:        Vasi Melinda  
 

 

Napirendi pontok: 

1. Támogatások felhasználása 

2. Természettudományi tárgyak élményalapú tanulás- határozat 

kiegészítés 

 

        

1. Támogatások felhasználása – élményalapú tanulás következő program 
 

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a Szülői 

Munkaközösség, a szülők és a pedagógusok segítségével megtartott adventi 

vásárban 324.000 forint adomány gyűlt össze, ami az alapítvány pénztárába 

befizetésre került. 

 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az oroszlányi 

székhelyű Musashi vállalat 50.000 forint támogatást szándékozik adni az 

alapítvány részére, az alapítvány soron következő programjainak a 

támogatására. 
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Az összegyűlt támogatást az intézményvezető javasolja a Polgár Judit 

nevével fémjelzett „Sakkpalota” program kezdőszettjének megvásárlására.  

Ez a program jól köthető iskolánk eddigi irányvonalához: matematika 

kiemelt oktatása,  tehetség gondozás; versenyekre való felkészítés; robotika 

oktatás; Darts-matek; sakk szakkör; társasjáték klub, stb.; de egyben 

megújulás is. A Sakkpalota programot a jövő szeptemberben induló 1.b 

osztálynál szándékozunk bevezetni Tatai-Szűcs Cecília 

osztályfőnökségével. 

Az induláshoz szükséges kezdőszett ára 297.000 forint. 

 

49/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a Sakkprogramhoz szükséges felszerelés 

megvásárlását megtárgyalták és a 300.000 forint kiadási előirányzatot 

7 igen szavazattal jóváhagyták. 

 

 

2. Természettudományi tárgyak élményalapú tanulás- határozat 

kiegészítés 
 

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a fizika és kémia 

oktatáshoz beszerzett eszközök a novemberi határozathoz képest, 

áremelkedés miatt többe kerültek. 

• A fizika eszközök 4000 forinttal,  

• A biológia eszközök 20.000 forinttal 

• A kémia eszközök 3.000 forinttal 

 

50/2022. számú határozat  

A kuratórium tagjai a természettudomány tárgyakhoz beszerzendő 

eszközök többletköltségét megtárgyalták és a 27.000 forint kiadási 

előirányzatot 7 igen szavazattal jóváhagyták. 

 

 


