2020.10.20-i ülés jegyzőkönyv kivonata:
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

2020-as gazdasági év eddigi eredményének áttekintése - az alapítvány pénzügyi helyzete
Bíztató díj alapítása, odaítélése
Hinta beszerzés
Iskolai programok, beérkezett igények elbírálása

1.) Napirendi pont: 2020-as gazdasági év eddigi eredményének áttekintése - az alapítvány
pénzügyi helyzetének áttekintése
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait a negyedik negyedév várható
bevételeiről:
▪
▪
▪

Sulizsák program – október 19-e – 77.000 Ft
Öko-Tudatos Termékvásár – október 21-22 – várható bevétel 80.000Ft
Adventi vásár –várható bevétel 100.000 Ft

Megállapításra kerül, hogy az alapítványnak a negyedik negyedévben a közhasznú besorolása
megtartása érdekében takarékos szemlélettel kell a kiadásait terveznie.

2.)Napirendi pont: Biztató díj
Az intézmény vezetője javasolja „Biztató díj” alapítását azzal a céllal, hogy az iskola
szociálisan hátrányban lévő diákjainak munkáját elismerje, és annak folytatására ösztönözze.
A díj tervezett fedezete: szülői kezdeményezésre az iskola előtti területen egy műanyag
kupakgyűjtő térelem került felállításra. A díjat évente kétszer tervezzük odaítélni - a
kupakgyűjtésből származó bevétel erejéig.
Az intézményvezető a kuratórium tagjaival a díj javasolt szabályzatát megismertette.
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22./2020. számú határozat
Az alapítvány kuratóriuma a Bíztató díj létrehozásáról szóló javaslatot megtárgyalta – és
7 igen szavazattal elfogadta.
23./2020. számú határozat
Az alapítvány kuratóriuma a Bíztató díj szabályzatát megtárgyalta – és 7 igen szavazattal
elfogadta.
Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2020. októberi kupakgyűjtésből
összegyűlt pénz 23.400 forint. Az intézmény vezetője javasolja az összeg kiegészítését 30.000
forintra – és 3 diák jutalmazására az osztályfőnöki javaslatok alapján.
Jutalmazásra javasolt diákok:
- Németh Dorina 6.c
- Nagy Nikoletta Jamina 8.c
- Rostás Mária Magdolna 7.c
24./2020. számú határozat
Az alapítvány kuratóriuma a kupakgyűjtésből összegyűlt pénz kiegészítését 30.000
forintra megtárgyalta és a 3 diák jutalmazását 7 igen szavazattal jóváhagyta.
3.) Napirendi pont: Hinta beszerzése
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy Oroszlány Város
Önkormányzatához benyújtott Társadalmi célú pályázaton az önkormányzat a hinta létesítését
200.000 forinttal támogatta.
Továbbá tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a hinta létesítésére a Gamac Kft-től az
alapítvány 50.000 forint támogatást is kapott.
Tavalyi évről az OSE mezlicitből a Pongó Kft-től 50.000 forint elhatárolásra került – amit a
hinta vásárlásnál felhasználunk.
A kuratórium vezetője javasolja, hogy a Sulizsák program bevételéből a hinta létesítési
költségeit 51.000 forinttal az alapítvány egészítse ki.
25./2020. számú határozat
Az alapítvány kuratóriuma a hinta létesítési költségeinek kiegészítését megtárgyalta – és
7 igen szavazattal az 51.000 forintos kiegészítést megszavazta.
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4.) Napirendi pont: iskolai programok, beérkezett igények elbírálása
Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az alapítványhoz az alábbi kérelmek
kerültek az ülést megelőzően benyújtásra:
- Hunyadi Várépítő Kihívás – 200.000 Ft
-

Feltételes kérelem: Mozaik kiadó MozaBook program megvásárlása – fizika,
matematika és kémia témakörben, abban az esetben, ha a Tankerület a beszerzést
nem támogatja - 113.625 Ft

-

Magyar Munkaközösség – Helyesírás és szövegértést fejlesztő gyakorlatok –
valamint magyar nyelvi versenyek díjazása – 15.000 Ft

26./2020. számú határozat
A kuratórium a benyújtott javaslatokat megtárgyalta és az alábbiak szerint 7 igen
szavazattal jóváhagyta.
- Hunyadi Várépítő Kihívás – 25.000 Ft – az év végéig várható költségekre
-

Mozaik kiadó MozaBook program megvásárlása a tankerületi pályázat elutasító
döntése esetén - – fizika, matematika és kémia témakörben 113.625 Ft

-

Magyar Munkaközösség – Helyesírás és szövegértést fejlesztő gyakorlatok –
valamint magyar nyelvi versenyek díjazása – 15.000 Ft
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2020.09.16-i ülés jegyzőkönyv kivonata:

Napirendi pontok:
1. Oroszlány Város Önkormányzatának civil szervezetek részére kiírt pályázatai
2. Egyebek
2.) Napirendi pont: Oroszlány Város Önkormányzatának civil szervezetek részére
kiírt pályázatai
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy 2020. augusztusában
Oroszlány Város Önkormányzatához benyújtott pályázata az angol nyelvű webes
felületen megrendezendő Író-olvasó találkozó és kapcsolódó mesekönyvek, angol
nyelű oktatási anyagok beszerzése 100.000 forint támogatásban részesült. A
szerződéskötés a hetekben várható.
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy Oroszlány Város
Önkormányzata a pályázati keretből rendelkezésre álló maradványösszeg erejéig
ismételt pályázati lehetőséget tett közzé a civil szervezetek részére.
Az intézményvezető javasolja a 2020. tavaszán kültéri játszóeszközökre (hinta)
benyújtott pályázati cél ismételt megpályázását, mert a hintákra az udvari programok
miatt nagy szükség lenne. A hinta, szállítással, szereléssel, ütéscsillapító burkolattal és
használati engedéllyel együtt 670.000 forintba kerül az eheti árajánlat szerint.

A projectet több forrásból valósítanánk meg – az önkormányzattól a pályázaton elnyert
összeget kiegészítenénk szülői befizetésekből befolyt pénzből, az ütéscsillapító burkolat
kialakításában kérnénk a tankerület segítségét, a helyszín kialakításába önkéntes szülőket
vonnánk be – csökkenve ezzel a project költségét.
20./2020. számú határozat
A kuratórium a kétüléses hinta beszerzését és telepítésést, mint a Társadalmi célú
pályázat tárgyát megtárgyalta, és 7 igen szavazattal jóváhagyta. Az intézményvezetőt
és a kuratórium vezetőjét megbízta a pályázat elkészítésével és benyújtásával.

3.) Napirendi pont: Egyebek
- A kuratórium vezetője tájékotatja a kuratórium tagjait, hogy a járványügyi helyzet
miatt az alapítvány főbb bevételi forrásai közül–a szülők által kezdeményezett
események közül az alapítvány javára szervezett éves bál elmarad. Októberben a
szülők által szervezett Ökotudatos termékvásár a jelenlegi tervek szerint
megvalósításra kerül, és az alapítvány megállapodott a Sulizsákkal is a program
megvalósítására.
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-

a kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a NAV által 09.09én közzétett adó 1%-os lista szerint a 2019-es SZJA adó 1%-os felajánlásokból
709eFt bevétel várható. A felajánlás 72 fő felajánlótól érkezett.

-

az intézmény vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az alapítvány a
kreatív angolterem kialakításához babzsák fotelekre és szőnyegre támogatói
felajánlást kapott. Az összeg várhatóan október folyamán befolyik. Az
intézményvezető kéri a kuratórium tagjait, hogy előlegezzék meg a babzsákfotelek
és a szőnyeg beszerzésére 90.000 forint kiadási előirányzatot.

21./2020. számú határozat
A kuratórium a 90.000 forint kiadási előirányzatot megtárgyalta és a támogatói
felajánlás alapján a babzsákfotelek és a szőnyeg beszerzését 7 igen szavazattal
jóváhagyta.
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2020.08.03-i ülés jegyzőkönyv kivonata:
Napirendi pontok:
1.) Oroszlány Város Önkormányzatának pályázata
2.) Egyebek
1.) Napirendi pont: Oroszlány Város Önkormányzatának Humán Bizottsága által
meghírdetett közérdekű társadalmi célok megvalósítását szolgáló pályázat
Oroszlány Város Önkormányzata a világjárvány miatt – 2020. tavaszán a Civil
szervezetek részére meghírdetett társadalmi célú pályázatokon nem hírdetett eredményt.
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az önkormányzat 2020.
augusztus 15-i pályázati határidővel ismét megnyitotta a társadalmi célú pályázatok
lehetőségeit. Elnyerhető összeg max. 100.000 Ft/szervezet.
A kuratórium vezetője javasolja, hogy a 2020. tavaszán kültéri játszóeszközökre (hinta)
benyújtott pályázati cél kerüljön módosításra – ugyanis a világjárvány miatt az önerő
biztosításának a lehetőségei csökkentek.
Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az új tanév kezdetére
folyamatban van egy modern térelrendezésű idegennyelvi terem kialakítása, melyben
egyéni, páros és csoportos munkavégzésre is alkalmas, változatos tanulási tereket
alakítottak ki. Itt a tanórákon kívül rendezvényeket szerveznek majd.
Első eseményként javasolja Író-olvasó találkozó szervezését Mucsiné Palásthy Ágnes
helyi meseíróval. Az író-olvasó találkozót a jelenlegi járványügyi helyzetben
webináriumként rendeznénk meg, lehetőséget adva az iskolán kívüli érdeklődőknek is a
csatlakozásra.
Az iskolai angol oktatáshoz az írónő angolra lefordított meséit is szeretnénk elérhetővé
tenni a diákok számára, illetve szeretnénk magyar nyelven beszerezni pár kötetet a
meséiből.
Az előadói díj és az oktatáshoz felhasználható nyomtatott és elektronikus könyvek
beszerzése 100.000 forint.

19./2020. számú határozat
A kuratórium az Író-olvasó találkozóval, mint a Társadalmi célú pályázat tárgyát
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal jóváhagyta. Az intézményvezetőt és a kuratórium
vezetőjét megbízta a pályázat elkészítésével és benyújtásával.
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2.) Napirendi pont: Egyebek
- A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a Sulizsák program
szervezőivel 2020. október hónapra állapodott meg a következő gyűjtés időpontjáról,
aminek bevétele az alapítvány bevételeit növeli.
- A kuratórium vezetője tájékotatja a kuratórium tagjait, hogy a járványügyi helyzet
miatt az alapítvány főbb bevételi forrásai közül–a szülők által kezdeményezett
eseményekből befolyt támogatás (sütivásár, öko-vásár) szinte teljesen visszaesett – az
őszi ülésre szükséges egy terv készítése, amiben priorizálni kell a 2020-as kiadásokat
a következő tanévre.

2020.06.15-i ülés jegyzőkönyv kivonata:
Napirendi pontok:
1.) Logózott Hunyadis pólók beszerzése
2.) NEA
1.) Napirendi pont: Logózott Hunyadis pólók beszerzése
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az iskolai évre való
felkészüléshez 260 db logózott póló beszerzése szükséges, valamint a pólók beszerzési
forrását meg kívánjuk változtatni a beszerzés rugalmasságának növelése céljából.
Helyi vállalkozások felkeresése és ajánlatkérés után a megrendelést a Nante Kft-től
javasolja megtenni – figyelembevéve a minimum rendelési mennyiségeket, az alapítvány
részére biztosított árkedvezményt, és a jövőbeni rugalmas beszerzés lehetőségét.
A beszerzési árak növekedése miatt a pólók eladási árát is módosítani szükséges.
A javasolt eladási ár:
-

gyermekméretű kereknyakú, piros póló 158-as méretig: 2.300 Ft/db
felnőttméretű, kereknyakú, piros póló XL-es méretig: 2.600 Ft/db

A kuratórium vezetője javasolja a 13/2020-as határozat megváltoztatását - a
megszavazott 100db póló beszerzését 150.000 ft-ért helyett – 260 db póló beszerzését –
491.000 Ft értékben, mely magában foglalja a szitanyomáshoz kialakítandó klisé
költségét is, ami egyszeri költség.

16./2020. számú határozat
A kuratórium a logózott pólók beszerzésésre vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és
7 igen szavazattal 260 db póló beszerzését 491.000 Ft-ért jóváhagyta.

17./2020. számú határozat
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A kuratórium a logózott pólók beszerzési árait megtárgyalta. 7 szavazattal a logózott
pólók eladási árait
- gyermekpóló, kereknyakú – 158-as méretig 2.300 Ft/db
- felnőttpóló, kereknyakú XL-es méretig 2.600 Ft/db árban jóváhagyta.

2.) Napirendi pont: NEA pályázat
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2020-ban NEA-UN-20EG-0187-es azonosítójú nyertes pályázatában megjelölt célokat a COVID-19
járványhelyzet miatt az alapítvány nem tudta teljesíteni – ezért tájékoztatással, szükség
esetén szerződésmódosítási kérelemmel fordul a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz.
Pályázott célok:
-

30.000 Ft buszköltség – a Mátyás kártya versenyhez kapcsolódóan a tanév végéig
– itt megírjuk, hogy az esemény várhatóan 2020. októberig fog megvalósulni
170.000 Ft a májusi Városi Tehetségnapra és Kódexmásoló versenyre –
ajándéktárgyak, jutalmak beszerzésére – itt megírjuk, hogy a 2020 májusi esemény
elmaradt, de a pályázati határidőn belül 2021.03.31-ig be fogjuk szerezni az
ajándéktárgyakat a jövő évi ugyanilyen programra.

18./2020. számú határozat
A kuratórium az esetleges szerződésmódosítási javaslatot megtárgyalta és 7 igen
szavazattal jóváhagyta.
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2020.05.29-i ülés jegyzőkönyv kivonata:
Napirendi pontok:
1.) Oktatást segítő digitális eszköz beszerzése
2.) Egyebek

1.) Napirendi pont: Felkészülés a 2020/2021-es tanévre – oktatást segítő digitális
eszköz beszerzése
Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az iskolai beiratkozás
lezárultával nyilvánvalóvá vált, hogy 4 db első osztályt kell az iskolában indítani a
következő tanévben.
Azonban az osztályteremben, ahová a 4. első osztály kerülne nincsen interaktív tábla. Egy
másik teremből átszerelik, viszont a felsős termet szeretnénk ellátni egy számítógép
kivetítésére alkalmas okos TV-vel.
A kivetítésre alkalmas TV és a beszereléshez szükséges alkatrészek beszerzési ára mai
árak alapján : 185.000 forint

14./2020. számú határozat
A kuratórium az oktatást segítő digitális eszköz beszerzését megtárgyalta és 7
igen szavazattal elfogadta.

2.) Napirendi pont: Egyebek – Udvari játékok biztonsági felülvizsgálata
Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait hogy az Alapítvány
eszközparkjába tartozó udvari játékok biztonsági felülvizsgálatának a költségét a
tankerület kifizeti. A 12/2020-as határozattal erre a célra elkülönített 50.000 forint az
alapítvány költségvetésében így felszabadul.

15./2020. számú határozat
A kuratórium az eszközpark felülvizsgálatára a 12/2020.-as határozattal
költségvetésében elkülönített 50.000 Ft-ot 7 igen szavazattal felszabadítja.
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2020.05.18-i ülés jegyzőkönyv kivonata:
Napirendi pontok:
1.)
2.)
3.)
4.)

2019-es évi éves beszámoló elfogadása
Pedagógus kiválósági díj és év végi diák jutalmak
Pályázatok
Egyebek

1.) Napirendi pont: 2019-es évi éves beszámoló elfogadása
A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az alapítvány 2019. évi éves
beszámolója elkészült. A 2019-es év kiemelkedően sikeres volt az alapítvány számára,
sok új programra sikerült a szülőket és a támogatókat mozgósítani, amelyek során
jelentősen megnőtt a gyűjtött támogatások összege (például: Sulizsák akció, adventi vásár
stb.). A Szülői Munkaközösség rendszeresen szervez eseményeket, amelyeken az
alapítvány javára gyűjt.
Az alapítvány bevételei 4,366eFt-ot tettek ki, amelyből a főbb tételek:
-

368eFt – központi költségvetéstől kapott támogatás (NEA)
450 eFt – Oroszlány Város Önkormányzatától kapott támogatás
560eFt – SZJA 1%-os támogatás
2 244eFt – támogatásból származó bevétel
192eFt – logózott termékek eladásából származó bevétel

A Kalkulátor Kft által készített éves beszámolót a kuratórium tagjai áttekintették és
megtárgyalták.
5./2020.sz. határozat
A „SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK A GYERMEKEKÉRT” ALAPÍTVÁNY kuratóriuma a
2019. évi tevékenységről készített egyszerűsített beszámoló mérleget és
eredménykimutatást, valamint a közhasznúsági mellékletet megtárgyalta és az eszközök és
források egyező összegét 9 194 000 Ft-ban, az adózott eredmény összegét 978 000 Ft-ban
állapítja meg.
6./2020. sz. határozat
A kuratórium megállapítja, hogy az egyszerűsített 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.
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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 2 teljesül.
7./2020. sz. határozat
A kuratórium megbízza a kuratórium elnökét, hogy a Közhasznúsági beszámoló
közzétételéről és letétbe helyezéséről gondoskodjon.
Felelős: Vasi Melinda
Határidő a közzétételre: 2020. május 31.
A kuratórium az éves beszámolóra vonatkozó előirányzatot megtárgyalta és 7 igen
szavazattal elfogadta.

2.) Napirendi pont: Pedagógus Kiválósági Díj és kiválóan teljesítő tanulók év végi
jutalmazása
A 2019-ben alapított Pedagógus Kiválósági Díj az iskolában tanító pedagógusok
elismerésének egyik fontosnak ítélt eleme – így a díjat a kuratórium 2020-ban is kiosztja.
Az intézmény vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a díj szabályzatának
megfelelően kiválasztott és az iskola vezetősége által támogatott jelölt 2020-ban Némethné
Páll Rita. A díj átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor.

8/2020. számú határozat
A kuratórium a Pedagógus Kiválósági Díj jelöltjének Némethné Páll Ritát 7
szavazattal elfogadta.
Alapítványi jutalom megítélése kiválóan teljesítő tanulóknak - 4. és 8. osztály
Az intézményvezető ismerteti a kuratórium tagjaival az osztályfőnökök által készített
tanulói jellemzéseket.
•

Kiváló tanulmányi munkáért”, jutalmazásra érkezett javaslatok:
Kaposi Dóra 4.b osztályos tanuló
Szabó Péter 4.b osztályos tanuló
Németh Máté 8.b osztályos tanuló
Pap Levente 8.b osztályos tanuló
Baliga Ákos 8.b osztályos tanuló
Hideg Hanna 8.b osztályos tanuló
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9./2020. számú határozat
A kuratórium az osztályfőnöki javaslatokat megtárgyalta és 7 szavazattal
jóváhagyta. A 2020-as tanév végén jutalmazott diákok:
Kaposi Dóra 4.b osztályos tanuló
Szabó Péter 4.b osztályos tanuló
Németh Máté 8.b osztályos tanuló
Pap Levente 8.b osztályos tanuló
Baliga Ákos 8.b osztályos tanuló
Hideg Hanna 8.b osztályos tanuló

A kuratórium összesen az alábbi pénzjutalmak megítélését hagyta jóvá:
•
•

Alsó tagozatos tanulók jutalmazása (2*5000 Ft)
Felső tagozatos tanulók jutalmazása (3* 10.000 Ft)
(1*20.000 Ft)

Összesen:

10.000 -Ft
30.000-Ft
20.000 -Ft
60.000 –Ft

A kuratórium vezetője javasolja, hogy a jutalmazásra beszerzett nyakpántok közül minden
jutalmazott diák kapjon 1 db-ot a pénzjutalma mellé. Ezen kívül javasolja, hogy minden
pedagógus kolléga részére is kerüljön a tanévzáró értekezleten kiosztásra egy nyakpánt –
elismerésül az online oktatás megszervezésében való helytállásért.
10./2020. számú határozat
A kuratórium a diákok és pedagógusok és a pedagógus munkát segítők elismerésére –
70 db nyakpánt felhasználását 7 szavazattal jóváhagyja.
3.) Napirendi pont: Pályázatok
a) A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az alapítvány Tescohoz benyújtott pályázata elektromosság tanításához, szemléltetéséhez szükséges
készletek vásárlására nyertes pályázatként került kiválasztásra. A pályázaton elnyert
400.000 ft megérkezett az alapítvány bankszámlájára.
b) A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy Oroszlány Város
Önkormányzata által 2020-ra meghírdetett sportcélú- és társadalmi célú pályázatain
a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az önkormányzat nem hírdetett
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nyerteseket. Hinták beszerzésére és a Városi tehetségnap programjainak
támogatására került korábban pályázat beadásra.
c) Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a MOL helyi
közösségteremtő pályázatán az Erdei iskola program megvalósításához beadott
pályázat nem került kiválasztásra a fordulóban szavazható pályázatok közé.
Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait a Tesco pályázaton elnyert összeg
felhasználási terveiről, a beszerzendő fizika készletek tervezett felhasználási módjáról,
azok oktatásban való felhasználási lehetőségeiről.
11./2020. számú határozat
A kuratórium a fizika oktatási készletek beszerzését 430.000 Ft értékben 7
szavazattal jóváhagyta.
4.)Napirendi pont: Egyebek
Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait hogy az Alapítvány
eszközparkjába tartozó udvari játékok biztonsági felülvizsgálata esedékes. A várható
költség 50.000 Ft.
12./2020. számú határozat
A kuratórium az eszközpark felülvizsgálatára az 50.000 Ft költséget 7 igen
szavazattal elfogadta.
A kuratórium elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a következő iskolai tanévre
felkészülésként 100 db, az iskolai logokkal ellátott póló beszerzését javasolja 150.000
Ft értékben.

13./2020. számú határozat
A kuratórium a 100 db póló beszerzését 150.000 Ft értékben jóváhagyta és 7 igen
szavazattal elfogadta.
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