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Tisztelt Képviselő Testület !
Visszatekintés:
A közalapítványt 1995-ben az akkori képviselő testület hozta létre 500 000 Ft.alaptőkével, a célt az alapító okiratban megjelölve:
a főiskolai és egyetemi tanulmányokat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók előmenetelének támogatása, a
szülők anyagi terhei egy részének átvállalása.
A húsz év alatt (jubileumi év) 89 tanuló részesült támogatásban, mindösszesen
2 711 000 ezer forint értékben.
Az alapítványt minden évben az akkor hivatalban lévő képviselő testület támogatta, támogatja a megpályázható civil alapból szerény összeggel, némelykor a
kuratórium tagjai, valamint a jótékony célú rendezvényeken felajánlásaival a
lakosság.
2008-ban történt egy nagy összegű támogatás a Magyar Távközlési NYRt részéről 1 millió forint értékben. Hasonló eset azóta sajnos nem fordult elő.
Beszámoló a 2015. évi munkáról, a kuratórium tevékenységéről:
A kuratórium 2015-ben kettő, ill. egy rendkívüli ülést tartott.
1. ülésén 2015 május 13. 4 napirendi pont (2014. évi beszámoló, 2015. évi költségvetési
2. ülésén 2015. jún. 26.

terv, 2015. évi pályázati kiírás, 2014. évi felügy. biz. besz. elf.)
1 napirendi pont ( beérkezett pályázatok elbírálása)

3. ülésén 2015. dec. 18. 1 napirendi pont ( Csörgő Tamás kérelme)
Öt tanuló adta be kérelmét pályázat útján, s valamennyien részesültek egyszeri
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-2pénzbeli támogatásban.
A nyertes tanulók névsora és a kiutalt nyertes összeg 2015-ben.
Siroki Dávid
Csörgő Tamás
Horváth Judit
Szőke Éva
Horváth Zsuzsanna

30.000,.Ft
40.000,.Ft
30.000,.Ft
40.000,.Ft
30.000,.Ft
Mindösszesen: 170.000,.Ft

2015. december 18. Csörgő Tamás kérelme
Lehetőséget kapott egyiptomi ásatásokra tanulmányi útra kijutnia. Az ottartózkodási költség bizonyos része, valamint a repülőjegy ára melyekre szeretne támogatást kérni az alapítványtól.
A kuratórium úgy határozott, hogy Csörgő Tamás egyiptomi tanulmányútjához
60.000,.Ft támogatást biztosít.
A Pro Talentum Közalapítvány vagyonából 2x500 000 Ft.-ot kötöttünk le a legkedvezőbb kamatozással.
Az alapítvány folyószámla egyenlege dec. 31-én 141 486 Ft.Tisztelettel kéri a kuratórium a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az elkövetkező időben is anyagi forrásait felhasználva szíveskedjen támogatni a közalapítványt.
Kérem a beszámoló szíves elfogadását!
Kunszentmiklós, 2016. január 4-én.
Tisztelettel:
Tábori Ferenc
kuratóriumi elnök

