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KURATÓRIUMI ÜLÉS 

2022. november 2. 

 

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Pedagógusaiért és Diákjaiért Alapítvány 

kuratóriuma egyhangúan a következő döntéseket hozta: 

 Az Alapítvány a 10. A osztályfőnöke kérésére támogatja az elsős avató – játékos vetélkedő 

– megszervezését és a vetélkedő költségére 10.000 forintot biztosít, ami számla ellenében 

kifizethető az szja 1%-ának terhére. (2022/33. sz. határozat) 

 Az Alapítvány a programot szervező tanárnő kérésére támogatja a Tehetségkutató 

vetélkedő megszervezését és a vetélkedő költségére 10.000 forintot biztosít, ami számla 

ellenében kifizethető az szja 1%-ának terhére. (2022/34. sz. határozat) 

 Az Alapítvány biológia-földrajz munkaközösség kérésére támogatja az Árokszállásy Zoltán 

biológiaversenyen induló tanulókat és a nevezési díjukat átvállalja. A 18 versenyző nevezési 

díja 56.000 forint, ami átutalással kifizethető az szja 1%-ának terhére. (2022/35. sz. 

határozat) 

 Az Alapítvány részére az iskola Szülői Szervezete 500.000 forint adományt ajánlott fel, 

amit szervezet képviselőjétől a kuratóriumi elnök vette át, amiről átadás-átvételi 

jegyzőkönyv készült.  

Az átvett összeg a kuratórium döntése alapján az Alapítvány kézipénztárába került.  

A bevétel felhasználása az Alapszabályban lefektetett célok érdekében fog történni. 

(2022/36. sz. határozat) 

 Az Alapítvány a Csokonai Gimnáziumot az iskolai honlap tárhelyének bérleti összegének 

kifizetésével támogatja. 21.177 forint a Szülői Szervezet által befizetett összeg terhére 

átutalással kifizethető. (2022/37. sz. határozat) 

 Az Alapítvány 2022/27. számú határozatában csatlakozott a pályázó tanárnő VILÁGcélOK 

pályázatához. A pályamű sikeres volt és az Alapítvány számlájára 125.000 forint támogatási 

összeg érkezik. 

A Kuratórium hozzájárul a Támogatási igazolás kiállításához, felelőse a kuratórium elnöke. 

(2022/38. sz. határozat) 
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 Az Alapítvány kuratóriuma úgy határozott, hogy támogatja az iskola 2022. december 7-ei 

pályaorientációs nap rendezvényét és a lebonyolításhoz szükséges 4 db HDMI-kábel 

beszerzéséről gondoskodik. A kábelekre 10.790 forint számla ellenében kifizethető a 

kézipénztárból a Szülői Szervezet által befizetett összeg terhére. (2022/39. sz. határozat) 

 

 

 

 a kuratórium 


