Az Alapítvány 2021.01.10-i ülésének jegyzőkönyv kivonata:
Jegyzőkönyv
A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2021. 01. 10 - én, megtartott online
ülésén, jelenlévők a jelenléti ív szerint.
Az ülést vezette:

Vasi Melinda

Jegyzőkönyvvezető:

Kuruczné Babér Rozália

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató pályázati eredményekről, támogatásokról
2. Alapítványhoz beérkezett pályázatok
1.) Napirendi pont: Tájékoztató pályázati eredményekről, támogatásokról
Tesco Pályázat: „Ön választ, mi segítünk”
Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a vírushelyzetre való
tekintettel a Tesco az áruházi szavazási szakasz nélkül hírdet eredményt az aktuális
forduló pályázói számára. Alapítványunk 250.000 forint támogatásban részesül
Környezetvédelmi oktatótábla létesítése céljából.
A tábla várható költsége az előzetes tervek szerint 400.000 forint.
A fennmaradó 150.000 forint-ot alapítványunk támogatásból, támogatók segítségével
kívánja finanszírozni.
01./2021. számú határozat
Az alapítvány kuratóriuma a Környezetvédelmi oktatótábla megvalósításához a
Tesco pályázaton elnyert összeg 150.000 forinttal való kiegészítését megtárgyalta és
a 150.000 forint kiadást 7 igen szavazattal jóváhagyta.
A kuratórium megbízta az intézményvezetőt támogatók felkutatására.
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Nemzeti Együttműködési Alap Pályázat – Adományok után járó normatív
támogatás
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a NEA 2021 normatív
pályázaton az Alapítvány 224.000 forint támogatásban részesült, mely költségek
nagyban hozzájárulnak az Alapítvány működési költségeinek fedezéséhez 2021.09.30ig terjedő időszakra.

2.)Napirendi pont: Alapítványhoz beérkezett pályázatok
Az ülést megelőzően az Alapítványhoz beérkezett pályázatok:
- Napközis Munkaközösség – gördeszkák vásárlása
- Napközis Munkaközösség – növényültetési program
Összesen:

135.000 Ft
10.000 Ft
145.000 Ft

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy a Szülői
Munkaközösség decemberben a diákoknak szülők és pedagógusok által készített
tárgyakból adventi ajándékvásárlási lehetőséget biztosított – a programból 127.840
forintot támogatást kapott az Alapítványunk.
A napközik szabadidős tevékenységének támogatására a Napközis Munkaközösség
vezetője támogatási kérelmet nyújtott be Alapítványunk számára – gördeszkák
vásárlására. A támogatási kérelem összege: 135.000 forint.

02./2021. számú határozat
Az alapítvány kuratóriuma a 13db napközis csoport részére a 13db gördeszka
vásárlását megtárgyalta és 7 igen szavazattal a 135.000 forint kiadást jóváhagyta.

A tanulócsoportok az áprilisi Fenntrathatósági Témahét programjaihoz kapcsolódva
fűszer-és növénypalántákat nevelnének az osztályokban. A program megvalósításához a
Napközis Munkaközösség 10.000 forint támogatást igényelt.
03./2021. számú határozat
Az alapítvány kuratóriuma a növénynevelési program támogatását megtárgyalta és a
programot 7 igen szavazattal 10.000 forint támogatásban részesíti.
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Az Alapítvány 2021.02.12-i ülésének jegyzőkönyv kivonata:
Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2021. 02. 12 - án, megtartott online
ülésén. Jelenlévők – a kuratórium tagjai – aláírt jelenléti ív az ülés online volta miatt nem
készült.

Az ülést vezette:

Vasi Melinda

Jegyzőkönyvvezető:

Kuruczné Babér Rozália

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató pályázati eredményekről, támogatásokról
2. Alapítványhoz beérkezett pályázatok

1.) Napirendi pont: Tájékoztató pályázati eredményekről, támogatásokról
Nemzeti Együttműködési Alap Pályázat – Alapítvány szakmai programjainak
támogatása 2021
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a NEA 2021 civil
szervezetek szakmai programjainak támgatása - pályázaton az Alapítvány 300.000
forint támogatásban részesült. A pályázott cél a Hunyadi Várépítő kihívás győztes
csapatainak való buszköltség támogatás a jutalomkiránduláshoz – 30.000 forint
értékben, valamint a pedagógus kollégák részére szakmai programok, előadások – a
jelenlegi járványügyi helyzet miatt kialakult fokozott stresszel járó szituációk kezelésére
– 270.000 forint értékben.
A pályázat keretében megvalósítandó programok 2021. április 01-től indíthatóak.
A pályázati szerződéskötéshez közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
beszerzésére volt szükség – annak a díja 13.600 forint volt. Az aláírási címpéldányt
mindkét győztes NEA pályázatunkhoz benyújtottuk és elfogadásra került.

04./2021. számú határozat
A kuratórium a nyertes pályázatból megvalósítandó programok tartalmát
áttárgyalta, a 300.000 forint felhasználását a Várépítő kihívás jutalmazására és a
pedagógusoknak szervezendő előadásokra 7 igen szavazattal jóváhagyta.
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Nemzeti Együttműködési Alap Pályázat – Alapítvány szakmai programjainak támogatása
2020
A 2020-as évben elnyert 200.000 forint NEA – Civil szervezetek szakmai programjainak
támogatása pályázaton alapítványunk a tavalyi évben 200.000 forint támogatást nyert
el. Az összeg felhasználása részben valósult meg (30.000 forint a Várépítő kihívás
kirándulásának támogatására megvalósult) emiatt az Alapkezelőtől a pályázat
megvalósítási idejének hosszabbítását kértük. A pályázatból megmaradt 170.000
forintot – a Tehetségnap programjai során felhasználható logózott ajándéktárgyak
beszerzésére kértük és kívánjuk felhasználni.
A programot 2021 tavaszán kívánjuk megrendezni.
A támogatásból logózott fényvisszaverő lámpácskákat tervezünk beszerezni, amely jól
illeszkedik az iskola közlekedésbiztonsági programjaihoz, és hasznos kis ajándék a diákok
számára.
Előzetes ajánlatkérésnek megfelelően a beszerzés szállítási költséggel ~180.000 forintba
kerül.
05./2021. számú határozat
A kuratórium a nyertes pályázatból beszerzendő logózott ajándéktárgyak beszerzését
megtárgyalta, a beszerzést a NEA pályázaton nyert összeg 10.000 forinttal való
kiegészítésével 180.000 forint értékben 7 igen szavazattal jóváhagyta.

2.) Napirendi pont: Alapítványhoz beérkezett pályázatok
Az ülést megelőzően az Alapítványhoz beérkezett pályázat:
- Médiaszakkör támogatása – Gimbal videórögzítő eszköz beszerzése 90.000 Ft
Az intézmény vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a Médiaszakkör nagyon
népszerű és kedvelt a programba bevont diákok körében. A jobb minőségű felvételek
készítése érdekében szükségük van egy kézi stabilizátor eszköz beszerzésére, amivel
remegésmentes felvételek készíthetőek, növelve ezzel a készített anyagok minőségét
és felhasználhatósági körét.

06./2021. számú határozat
A kuratórium a kamera beszerzését megtárgyalta és 7 igen szavazattal 90.000 forint
értékben jóváhagyta.
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Az Alapítvány 2021.03.18-i ülésének jegyzőkönyv kivonata:
Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2021. 03. 18 - án, megtartott online
ülésén. Jelenlévők – a kuratórium tagjai – aláírt jelenléti ív az ülés online volta miatt nem
készült.

Az ülést vezette:

Vasi Melinda

Jegyzőkönyvvezető:

Kuruczné Babér Rozália

Napirendi pontok:
1.) Biztató díj 2020/2021 tanév tavaszi félév
2.) Városi pályázat
1.) Napirendi pont: Biztató díj 2020/2021-es tanév tavaszi félév díjazottjai
A 2020-ban létrehozott biztató díj tavaszi félévében az intézményvezető a beérkezett
pályázatok alapján 3 diák díjazását javasolja:
•
•
•

Menyu Roxána 5.c
Boros Viktória Edit 4.a
Szűcs Klaudia 7. osztályos

A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a díj kiosztására
támogatótól kapott összeg rendelkezésre áll – az iskola előtt álló kupakszív
„örökbefogadásával” az Éviszkom 30.000 forint támogatást biztosított az alapítvány
számára.

07./2021. számú határozat
A kuratórium a diákok díjazására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és 7 igen
szavazattal jóváhagyta a 3*10.000 = 30.000 forintos támogatást.
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2.) Napirendi pont: Oroszlány város önkormányzata által meghírdetett civil-és
sportszervezetk számára kiírt pályázat
Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évre pályázatot írt ki civil- és sportszervezetek,
közösségek részére működésük finanszírozására, valamint rendezvények, programok
megvalósítására.
Az intézményvezető javasolja, hogy az alapítvány a pályázatát nyári táborok
megrendezéséhez szükséges eszközök támogatására adja be.
A pályázati anyagban két célt jelöltünk meg - egy alsósok és egy felsősök részére
rendezendő tábot, melyhez élményszerű tanulás és digitális oktatás támogatására
alkalmas eszközöket szereznénk be, amiket akár további táborok, kötelező tanórákon
kívüli programok szervezéséhez is fel tudunk használni.
08./2021. számú határozat
A kuratórium a városi pályázat javasolt tartalmát megtárgyalta, és a napközis táborok
eszközigényére vonatkozó javaslatot 6 igen szavazattal jóváhagyta. Egyúttal a
kuratórium vezetőjét a pályázat véglegesítésével és beadásával megbízta.

Az Alapítvány 2021.05.21-i ülésének jegyzőkönyv kivonata:
Jegyzőkönyv
A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2021. 05. 21 - én, székhelyén megtartott
ülésén. Jelenlévők – a kuratórium tagjai.
Az ülést vezette:

Vasi Melinda

Jegyzőkönyvvezető:

Kuruczné Babér Rozália

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

2020. éves beszámoló áttekintése és elfogadása
2021 Pedagógus Kiválósági Díj és Alapítványi tanév végi jutalmak
Pályázatok
Egyebek

1.) Napirendi pont: 2020. éves beszámoló áttekintése és elfogadása
A 2020-as év az alapítvány számára speciális év volt – a bevételek a pandémiás időszak
alatt közel 800eFt-tal voltak kevesebbek az előző évinél. Ennek fő oka azon támogatások
elmaradása, amelyeket alapítványunk a Szülői Munkaközösség által szervezett –
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személyes jelenléttel járó programokból kapott. A költségek a tervezett szinten
alakultak, gondos és szigorú gazdálkodás volt szükséges a bevétel-kiadás egyensúlyban
tartásához.
A Kalkulátor Kft által készített éves beszámolót a kuratórium tagjai áttekintették és
megtárgyalták.

9/2021.sz. határozat
A „SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK A GYERMEKEKÉRT” ALAPÍTVÁNY kuratóriuma a 2020. évi
tevékenységről
készített
egyszerűsített
éves
beszámoló
mérleget
és
eredménykimutatást, valamint a közhasznúsági mellékletet megtárgyalta és az
eszközök és források egyező összegét 8 616 000 Ft-ban, az adózott eredmény összegét
7 000 Ft-ban állapítja meg.

10/2021. sz. 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 2 teljesül.

11/2021. sz. határozat
A kuratórium megbízza a kuratórium elnökét, hogy a Közhasznúsági beszámoló
közzétételéről és letétbe helyezéséről gondoskodjon.

Felelős: Vasi Melinda
Határidő a közzétételre: 2021. május 31.

A kuratórium az éves beszámolóra vonatkozó előirányzatot megtárgyalta és 7 igen
szavazattal elfogadta.
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2.)

Napirendi pont: 2021 Pedagógus Kiválósági Díj és Alapítványi tanév végi jutalmak
Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 2021-es év Pedagógus
Kiválósági Díj jelöltje a szabályzatban megjelölt kiválasztási folyamat
eredményeképpen:

12/2021. sz. határozat
A kuratórium az intézményvezető javaslatát megtárgyalta és 7 igen szavazattal a
150.000 forintos kiadási előirányzatot a gravírozott üvegtárgy és a díjjal járó
pénzjutalom költségeire jóváhagyta.
A Pedagógus Kiválósági Díj díjazottja 2021-ben: Jungerné Pőcze Gabriella A díj
átadására a ballagáson kerül sor.
Alapítványi jutalom megítélése kiválóan teljesítő tanulóknak - 4. és 8. osztály
Az intézményvezető ismerteti a kuratórium tagjaival az osztályfőnökök által készített
tanulói jellemzéseket.
•

Kiváló szaktárgyi és tanulmányi munkáért”, jutalmazásra érkezett javaslatok:
Áncsák Kiara Manna 4.a osztályos tanuló
Balla Nándor 4.b
Kluber Barnabás 4.b
Áncsák Kitti 8.d osztályos tanuló
Ehrlich Panka 8.b osztályos tanuló
Estók Kristóf 8.d osztályos tanuló

13./2021. számú határozat
A kuratórium az osztályfőnöki javaslatokat megtárgyalta és 7 szavazattal
jóváhagyta. A 2021-as tanév végén jutalmazott diákok:
Estók Kristóf 8.d osztályos tanuló – Alapítványi kiemelt jutalom
Balla Nándor 4.b
Kluber Barnabás 4.b
Áncsák Kitti 8.d osztályos tanuló
Ehrlich Panka 8.b osztályos tanuló
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A kuratórium összesen az alábbi pénzjutalmak megítélését hagyta jóvá:
•
•

Alsó tagozatos tanulók jutalmazása
(2*5000 Ft)
Felső tagozatos tanulók jutalmazása (2* 10.000 Ft)
Kiemelt Alapítványi jutalom
(1*20.000 Ft)

Összesen:

3.)

10.000 -Ft
20.000-Ft
20.000 -Ft
50.000 –Ft

Napirendi pont: Pályázatok
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy a Tesco „Ön választ, mi
segítünk” programjában Környezetvédelmi oktatótábla létesítésére elnyert pályázat
megvalósult.
A tábla alapanyagainak beszerzésére és a műanyag eszközök legyártására támogatót
vontunk be – ezzel sikerült a költségeket jelentősen visszaszorítani.
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy Oroszlány város civil
szervezeteknek kiírt pályázatán 550.000 forint támogatást nyert el az alapítvány 2 nyári
tábor szervezéséhez szükséges digitális oktatást segítő eszközök beszerzésére. A
támogatási szerződés megkötése megtörtént.

14./2021. számú határozat
A kuratórium tagjai a 2 napközis táborba beszerzendő eszközök körét megtárgyalta és
550.000 forint kiadási előirányzatot 7 igen szavazattal jóváhagyta.

4.)

Napirendi pont: Egyebek
A kuratórium vezetője tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy a Szülői Munkaközösség
szervezésében fémgyűjtésből kapott támogatást. A támogatás összege 158.000 forint,
amit részünkre átadtak és a házi pénztárba befizetésre került.

Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a Hunyadi Várépítő kihívás
év végi jutalmazására 140.000 forint szükséges.
2*20.000Ft a 2. helyezetettek díjazása, és 2* 50.000 Ft az első helyezettek támogatására.

15./2021. számú határozat
A kuratórium tagjai a 140.000 forint kiadási előirányzatot megtárgyalták és 7 igen
szavazattak elfogadták.
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Az Alapítvány 2021.05.31-i ülésének jegyzőkönyv kivonata:
Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv készült az alapítvány kuratóriumának 2021. 05. 31 – én online megtartott
ülésén. Jelenlévők – a kuratórium tagjai.

Az ülést vezette:

Vasi Melinda

Jegyzőkönyvvezető:

Kuruczné Babér Rozália

Napirendi pontok:
1. Pedagógus előadások támogatása
5.)

Napirendi pont: Pedagógus előadások támogatása
Az intézményvezető tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az intézményben a
pedagógusoknak június 21-én és június 22-én a Nemzeti Együttműködési Alap
keretében elnyert pályázatból megvalósuló előadásokhoz kapcsolódóan
(Erőszakmentes tréning, Tari Annamária pszichológus előadása) a pedagógusok és
előadók vendéglátására 45.000-45.000 Ft szükséges.

16/2021.sz. határozat
A kuratórium az intézményvezető javaslatát megtárgyalta és 7 igen szavazattal
elfogadta.
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