
 

 

 

DÖNTVÉNYTÁR 

Határozat: (2014.VI.26./1) A Kuratórium   30000 Ft-al támogatja a Kaposmérői Szülők 

Egyesületének kérését. A határozatot nyílt szavazással négy igen szavazattal elfogadta a 

kuratórium . 

Határozat: (2014.VI.26./2) A nevelő oktató munka feltételeinek javításához- mászófal 

festése, karbantartása-a Kuratórium  24000 Ft támogatást nyújt. A határozatot nyílt 

szavazással négy igen szavazattal elfogadta a kuratórium . 

Határozat: (2014.VI.26./3) A Kuratórium megbízza Dénesné Szak Andrea és Radics Lászlóné 

kuratóriumi tagokat, hogy készítsék elő és koordinálják az évfordulóra történő 

megemlékezést. A határozatot nyílt szavazással négy igen szavazattal elfogadta a kuratórium. 

Határozat(2014.VI.30./1): A Kuratórium ülése egyhangú nyílt szavazással, vita nélkül 

tudomásul veszi az alapítói határozatnak megfelelő, jogszabály változás miatti kötelező 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.  

Határozat (2014.XII.17./1) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta   sószoba 

kialakításához nyújtandó támogatást. A támogatás mértékét  max. 400000 Ft-ban határozta 

meg. 

Határozat (2014.XII.17./2) A Kuratórium  5 igen szavazattal jóváhagyta egy kulturális 

program támogatását,  a támogatás összege nem haladhatja meg az 500000 Ft-ot. 

Határozat (2014.XII.17./3)  2015. novemberében egy kulturális rendezvénnyel ünnepeljük az 

alapítvány 20 éves évfordulóját. 

Határozat (2015.V.4./1) A Kuratórium négy igen szavazattal támogatta, hogy egy 24 rekeszes 

szekrényt vásároljon az alapítvány nettó 215200 Ft értékben. 

Határozat (2015.V.4./2) A Kuratórium  4 igen szavazattal úgy döntött, hogy azok a tanulók 

kaphatnak támogatást az alapítványtól, akiknek magatartásával kapcsolatban nem merül fel 

kifogás, valamint tanulmányi  eredményük  átlaga legalább 3.5. 

Határozat (2015.V.4./3) A Kuratórium 4 igen szavazattal támogatta, hogy a szlovéniai 

kirándulás útiköltségéhez 30000 Ft-al hozzájárul, valamint  egészségnap alkalmából  34000 Ft 

támogatás nyújt. 

Határozat (2015.V.18./1) A Kuratórium négy igen szavazattal támogatta, hogy egy 

sófluidizációs készüléket vásároljon az alapítvány, a sószoba kialakítása helyett. Amennyiben 

lehet gyártó cégen keresztül amennyiben az olcsóbb.  

Határozat (2015.V.18./2) A Kuratórium  4 igen szavazattal úgy döntött, hogy a kérvényt 

benyújtó  tanulók a kirándulási összeg 50%-át kapják meg támogatásként. 

Határozat (2015.V.18./3) A Kuratórium 4 igen szavazattal támogatta, hogy az év végi 

jutalomkönyvek vásárlásához az alapítvány  max. 40000 Ft-al járuljon hozzá. 

Határozat (2015.IX.10./1) A Kuratórium 3 igen szavazattal egyetértett a második 

értékmegőrző szekrény vásárlásával. 
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Határozat (2015.XI.5./1) A Kuratórium 5 igen szavazattal elfogadja a pénzügyi helyzetről 

szóló tájékoztatót.  

Határozat (2015.XI.5./2) A Kuratórium  5 igen szavazattal úgy döntött, hogy a 20 éves 

évforduló megrendezését támogatja, melynek összegét  400000 Ft-ban határozza meg. 

Határozat (2016.V.17./1) A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadja a pénzügyi helyzetről 

szóló tájékoztatót.  

Határozat (2016.V.17./2) A Kuratórium 4 igen szavazattal úgy döntött, hogy a tanulmányi 

kirándulást támogatja - figyelembe véve a kizáró körülményeket - 21 tanuló esetében 103000 

Ft összegben.  

Határozat (2016.V.17./3)  A Kuratórium  tanév végi jutalomkönyvek vásárlására 19000 Ft 

támogatást nyújt. 

Határozat (2016.V.17./4) Hunyadi – kupa rendezéséhez 40000 Ft-al , a bajai 

tehetségkonferencia útiköltségéhez 15000 Ft-al  járul hozzá az alapítvány Kuratóriuma. 

Határozat (2016.XI.29./1) A Kuratórium három igen szavazattal úgy döntött,hogy a bécsi 

kirándulás kísérő tanárainak utazási költségéhez 26000 Ft-al járul hozzá. A tantermekbe , 

öltözőkbe 20 db hőmérő vásárlását támogatja kb. 10000 Ft értékben.  

Határozat (2017.IV.10./1) A Kuratórium öt igen szavazattal elfogadta  az alapítvány 

2016.évről szóló pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 

Határozat (2017.IV.10./2) A Kuratórium megvizsgálta a tanulmányi kirándulásokhoz 

beérkezett kérelmeket, és összességében 143000 Ft értékben támogatja a kirándulásokat. 

Határozat (2017.IV.10./3) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta a 8.osztályosok Zselici 

Csillagparkba történő látogatásának költségét, valamint egy kézműves foglalkozás költségeit 

összességében 45000 Ft-al. 

Határozat (2017.IV.10./4) A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a három lemondó 

kurátor helyett 2017. július 1-től új kurátorok személyére tesz javaslatot az elnök az alapító 

tagok felé. Megbízza az elnököt ,hogy a változások jogi és adminisztrációs lebonyolításához 

ügyvédi segítséget vegyen igénybe. 

Határozat (2017.XI.22./1) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta  tanulói hangverseny 

bérletek megvásárlását 7500 Ft értékben. 

Határozat (2017.XI.22./2) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta a karácsonyi ünnepély 

utáni vendéglátás  költségeit max. 30000 Ft értékben.  

Határozat (2017.XI.22./3) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta a tehetséggondozó 

program keretében  Szennába való  buszos utazás költségét 20000 Ft értékben.  

Határozat (2017.XI.22./4) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta  iskolai sporteszközök 

vásárlását 43000 Ft értékben. 

Határozat (2017.XI.22./5) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta a Mozabook  

internetes licenc előfizetését 2018.januárjától 32000 Ft-al.   

Határozat (2017.XII.07./1) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta Weisz Dzsenifer 

szemüveg vásárlását  38640 Ft értékben. Megbízza az osztályfőnököt a vásárlás 

lebonyolításával. 

Határozat (2017.XII.15./1) A Kuratórium négy igen szavazattal egy tartózkodás mellett 

támogatta, hogy Dénesné Szak Andrea  legyen az elnök mellett a második aláíró. 

Határozat (2018.V.15./1) A Kuratórium négy igen szavazattal   70000 Ft összegben támogatja   

a diákok osztálykirándulásainak költségét. 



 

 

Határozat (2018.V.15/2) A Kuratórium négy igen szavazattal az év végi jutalomkönyvek 

megvásárlását 40000 Ft-al támogatja. 

Határozat (2018.V.15/3) A Kuratórium négy igen szavazattal támogatja egy  hordozható,  

nagyobb teljesítményű számítógép vásárlását, melyre a kapott  támogatás és max. 100000 

Ft-os önerő biztosított. 

Határozat (2018.VIII.31./1) A Kuratórium négy igen szavazattal  47620 Ft összegben 

támogatja   a tantermi táblák festését. 

Határozat (2018.VIII.31./2) A Kuratórium négy igen szavazattal  támogatja egy három v. négy 

személyes indián kenu vásárlását a szükséges felszerelésekkel. 

Határozat (2019.I.16./1) A Kuratórium öt igen szavazattal  támogatja  az iskolai 

kamerarendszer szerelési díjának kifizetését. 

Határozat (2019.I.16./2) A Kuratórium öt támogató szavazattal 50000 Ft-al támogatja -

sikeres pályázat esetén- a Honvédelmi Sportszövetséghez beadott pályázatot. 

Határozat (2019.I.16./3)  A Kuratórium öt igen szavazattal  összességében 70000 Ft-al 

támogatja év végi jutalomkönyvek vásárlását, valamint napközis csoportok 

eszközbeszerzését, informatikai segédeszközök beszerzését. 

Határozat (2019.V.6./1) A Kuratórium öt igen szavazattal  támogatja a Kecskeméti utazás 

költségét 90000 Ft értékben. 

Határozat (2019.V.6./2)  A Kuratórium öt igen szavazattal  összességében 70000 Ft-al 

támogatja tanulók év végi kirándulásait, jutalomkönyvek vásárlását. 

Határozat (2019.V.6./3)  A Kuratórium egyhangúlag 10000  Ft összegben támogatja a 8. 

évfolyamos tanulók kerámia névkártyáinak elkészítését. 

Határozat (2019.IX.25./1) A Kuratórium négy igen szavazattal támogatja, a petörkei 

kirándulást  20000 Ft-al . 

Határozat (2019.IX.25./2) A Kuratórium négy igen szavazattal  támogatja a Gyurmavilág által 

kiírt pályázathoz szükséges önerőt 25000 Ft értékben. 

Határozat (2020.V.05./1) A Kuratórium 5 igen szavazattal támogatja egy  Nikon  márkájú 

digitális fényképezőgép vásárlását maximum 300000 Ft értékben. 

Határozat (2020.V.05./2) A Kuratórium 5 igen szavazattal  támogatja   jutalomkönyvek  

vásárlását 32000 Ft-al. 

Határozat (2020.V.05./3) A Kuratórium 5 igen szavazattal támogatja a számítógép javítási 

költségét 7000 Ft-al. 

Határozat (2020.I.14./1) A Kuratórium öt igen szavazattal  támogatta  módosított 

közhasznúsági beszámoló elküldését. 

Határozat (2021.I.14./2)  A Kuratórium öt igen szavazattal  támogatta a március 22-én 

megrendezésre kerülő projektnap anyagi támogatását összességében 30000 Ft-al. 

Határozat (2021.V.12./1)  A Kuratórium öt igen szavazattal  támogatta a diáknapi 

rendezvényt 100000 Ft értékben. 

Határozat (2021.V.12./2) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta év végi jutalomkönyvek 

vásárlását maximum 30000 Ft-al. 

Határozat (2021.V.12./3) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta  balatonfelvidéki 

kirándulás útiköltségét max. 100000 Ft-al. 

Határozat (2022.II.10./1)  A Kuratórium öt igen szavazattal  támogatta , hogy az alapító okirat 

módosításával  szükséges dokumentumok elkészítésével megbízza Dr. Bihariné Mónus 

Katalin ügyvédnőt. 



 

 

Határozat (2022.II.10./2) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta év végi jutalomkönyvek 

vásárlását maximum 40000 Ft-al, valamint a Budapesti Operaházba való utazási költséget.  

Határozat (2022.II.10./3) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta a Villány borvidéki  

kirándulás útiköltségét max. 100000 Ft-al. 

Határozat (2022.V.11./1)  A Kuratórium négy igen szavazattal  támogatta , hogy 60000 Ft-al 

legyenek támogatva az osztálykirándulások. 

Határozat (2022.V.11./2) A Kuratórium négy igen szavazattal támogatta az egészségnap 

megrendezését 20000 Ft-al.  

Határozat (2022.XI.16./1)  A Kuratórium öt igen szavazattal  támogatta , hogy a jubileumi 

rendezvényekre a szükséges anyagi támogatásokat számla ellenében az alapítvány biztosítja.  

Határozat (2022.XI.16./2) A Kuratórium öt igen szavazattal támogatta a Sakktesi program 

megvalósítását 70000 Ft-al.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


