
Jegyzőkönyv a Kökönyösi Diákokért Alapítvány  

2017. január 12-ei üléséről 

– helye: Diákiroda 

- ideje: 14:30-tól 16:00-ig 

 

Jelenlévők: Iván Attila – kuratóriumi elnök, Hohn Éva és Seres Noémi kuratóriumi tagok 

 

Napirendi pontok: 

1.) Indulással kapcsolatos döntések meghozatala („ezek többségét már írásban vagy 

szóban mondtam” – I.A.) 

2.) Egyéni kérelem elbírálása 

3.) Minden egyéb kérdés megbeszélése 

 

Jegyzőkönyv: 

1.) Az alapítvány utalványozó személyének a kijelölése a kuratórium elnöke mellett.  

 

1/2017. A kuratórium elnöke mellett vagy az egyik, vagy a másik kuratóriumi tag lát 

el utalványozói feladatokat. A pénztárból való kifizetések alkalmával két 

kuratóriumi tag aláírására van szükség.   

 

2.) A kuratóriumhoz 2016. szeptemberében érkezett kérelem egy iskolai tanuló részéről. A 

régi kuratórium már nem, az új pedig csak most tudja/tudta megtárgyalni a kérelmet. 

 

2/2017. A kuratórium hiányosnak ítélte meg a beadott kérelmet, ezért a kuratórium 

a végleges döntést csak a konkrét támogatási igény beadása után fogja elbírálni. 

 



3.) Az alapítvány vagyonának a növelése került szóba. Ennek kapcsán egy fajta stratégia 

kidolgozása merült fel. Például hogyan lehetne az adó 1%-ok gyűjtését hatékonyabbá tenni. 

Pályázatok írása vált szükségessé. 

 

3/2017. A kuratórium elnöke felhatalmazásra került, hogy pályázat benyújtására 

kerüljön sor a Komlói Önkormányzat felé, a Nemzeti Együttműködési Alap felé 

működési és szakmai programra. 

 

4/2017. Az adóhivatal által tavaly ősszel átutalt adó 1%-os keretének a 

felhasználásáról később születik döntés. 

 

4.) Megbeszélésre kerültek az alapítvány kötelező beszámolási kötelezettségei.  

 

5/2017. A kuratórium felkérte az elnököt az alábbi feladatok ellátására: 

- közhasznúsági beszámoló elkészítése, 

- statisztikai éves jelentés elkészítése, 

- adóbevallás elkészítése, 

- az adó 1%-os támogatás beszámolójának az elkészítése, 

- támogatóknak nyilatkozat kiküldése, 

- egyéb feladatok. 

 

5.) A szülői választmány összehívására kerül sor 2 hét múlva. Erre az elnök lett felkérve. A 

4000 Ft-os támogatás/adomány felosztása megbeszélésre került. 

 

6/2017. Folyó év jan. 1-től megszünteti a kuratórium a német kapcsolatokra szánt 

keretet, és az erre befizetett 200 Ft-os adomány lekönyvelése átkerül a működési 

keretbe. 

 

6.) Az osztályok felé történő visszafizetések (1000 Ft-ok) megbeszélésre kerültek. Ezek 

vezetése, könyvelése a tavalyi évben rendben történtek.  

 

7/2017. Minden olyan osztály kapjon visszatérítést, ahol a befizetés aránya 

osztályszinten eléri az 51%-ot! 

 

7.) A sportkör keretének felhasználása kapcsán a korábbi problémák ismertezésre kerültek. A 

hibák elkerülése végett nagyobb odafigyelés szükséges a pénzek felhasználása kapcsán. 

 

8/2017. Azok a tanulók ne részesüljenek költségtérítésben (egyéni utazás kapcsán), 

akik nem fizették be a 4000 Ft-ot!  

 

8.) Egy nehéz helyzetbe került tanuló kérelmét beszélte meg a kuratórium. 

 

9/2017. A kuratórium étkezési díj hozzájárulásról döntött. 2017. februárjától négy 

hónapon keresztül. 

 

A kuratórium minden döntését egyhangúan hozta meg. 

 

Komló, 2017. január 12.  Iván Attila elnök s.k. 


