
TÁJÉKOZTATÓ 
A Gyermekeink Jövõjéért  Alapítvány  

2010. ápr. 22-i kuratóriumi ülésérõl 
 

1. A kuratórium tagjai meghallgatták és elfogadták az alapítvány 2009. évi 
közhasznúsági beszámolóját.  

 
2. Kilenc támogatási kérvény érkezett az alapítványhoz, melyeket a 

kuratórium megtárgyalta és azokról az alábbiak szerint határozott: 
 

Megnevezés Támogatási 
igény 

Megadott 
támogatás 

Hajas Judit- kötélugró diákolimpia 
utazási költségéhez támogatás 

80.000 60.000 

Vöröss Ágnes- idegen nyelvi ki-mit-tud 
megrendezéséhez támogatás 

50.000 40.000 

Horváthné Kalamár Éva- matematika 
házi verseny megrendezéséhez 

10.000 10.000 

Czigány T.-Németh E. – alsós 
matematika és magyar városi versenyek 

20.000 20.000 

Horváth Gabriella- Németh László 8. g 
hátrányos helyzetû tanuló egyszeri 
segélye 

Xxx 7.000 

Jónás Csabáné- 1.c osztályos tanulók 
kutyás fejlesztõ foglalkozásához 
szõnyeg vásárlás  

15.000 15.000 Ft önrész 
biztosításával 
pályázatot kell 
benyújtani az 
Önkormányzat 
Nemzetközi és 
Esélyegyenlõségi 
Bizottságához  

Árvainé Nagyari Katalin – 2 fõ rászoruló 
tanuló kézmûves tábori részvételi díja 

20.000 A kuratórium 
nem támogatta 

Simonné Miklósovics Andrea- 
vándortábor költségeinek támogatása 

xxxx A kuratórium 
nem támogatta 

Hajas Judit- kötélugró csoport egységes 
fellépõ mez vásárlása 

50.000 A kuratórium 
nem támogatta 

 
3. A Landorhegyi iskola játszó udvarának modernizálása céljából az 

Alapítvány  ajánlatot kapott egy használt 70 m2-es kerti foglalkoztató 
pavilon megvásárlására. A kuratórium megbízza Balatoni Beát, hogy az 
eladóval minden feltételre kiterjedõ tárgyalásokat folytasson a pavilon 
megvásárlása és áttelepítése ügyében. Az ügylet elõrehaladásáról 60 
napon belül tájékoztatja a kuratórium tagjait. 

 
 



 
4. 2010. évben a kuratórium döntése, hogy az Alapítvány nem ír ki 

pályázatot az osztálykirándulások támogatására.  
2010. évben elsõbbséget élvez a kulturális programok népszerûsítése a 
gyermekek körében. Így az Alapítvány a Landorhegyi iskola minden 
osztálya számára  

10.000 Ft / osztály támogatást biztosít, 
 
mely kizárólag a következõ célokra használható fel: 
 
 - színház jegy, vagy bérlet 
 - bábszínház jegy, vagy bérlet 
 - hangverseny jegy, vagy bérlet 
 
A támogatást 2010. szeptember 1-tõl lehet igénybe venni, és a 
Gyermekeink Jövõjéért Alapítvány nevére szóló, célnak megfelelõ 
tartalmú számlával kell elszámolni. 

 
 
 
 
2010. április 23. 
 
      Gyermekeink Jövõjéért Alapítvány  
       kuratóriuma 


