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5./I./2005.(VI.21.) sz. határozat 

A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványának 73200206-11265382 sz. 
bankszámlájára örvendetesen sok adomány érkezett. 
2005. májusában derült ki, hogy az iskola tanulóinak szülei által befizetett adományok 
túlnyomó részét nem erre a bankszámlára szándékoztak befizetni, hanem egy másik 
alapítványi számlára. A Kuratórium tájékozódása szerint az ok az iskolában lévő, 
különféle alapítványi csekkek elcserélése lehetett. A szóban forgó adományok összesen 
504.000 Ft,- azaz ötszáz-négy-ezer forintot tesznek ki. A Kuratórium megállapítja, hogy a 
tévedés nem az Alapítvány hibájából történt. Az ügyről a Kuratórium iskolajogásszal is 
konzultált. 

Minden, a befizetési csekkeken szereplő szülőtől külön kéri a Kuratórium, hogy írjon alá 
egy, a közcélú adomány igazolásáról lemondó nyilatkozatot, s ennek fejében az 
általa befizetett összeget visszaadja. A nyilatkozatot az Alapítvány székhelyére kell 
visszajuttatni 2005. augusztus 24-ig. 

Amennyiben ezen határidőig valamely szülőtől nem jut vissza az aláírt nyilatkozat, úgy 
az ő adományát az Alapítvány megtartja, és köszönet kifejezése mellett kiadja részére a 
közcélú adományáról szóló igazolást. 

A fenti határidő lejártával a Kuratórium egy újabb határozatban megállapítja a 
visszaadandó adományok végösszegét  mely legfeljebb 504.000 Ft lehet – és azt egy 
összegben átutalja a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola bankszámlájára. Az összeg 
további sorsáról az iskola intézkedik. 
A Padányi Talentum Alapítvány a Padányi Katolikus Gyakorlóiskolával közösen 
megfogalmazott levelet küld ki az érintett szülők címére, mellékelve a lemondó 
nyilatkozatot is. A levelet írják alá: 

 a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola részéről Borián Tibor Sch. P. igazgató és 
Szabóné Gajdics Katalin gazd. vezető, 

 a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa részéről dr. Koch András 
elnök és Gaál Richárd. 

A Kuratórium reméli, hogy a határozatban leírt megoldás minden fél megelégedésére 
történik és megvalósul. 
A döntést támogatók/ellenzők aránya: 3:0. 

Kelt: Veszprém, 2005. június 21. 
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 a Kuratórium elnöke kuratóriumi tag kuratóriumi tag 


