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A Szülői Egyesület 2022. június 17-i Közgyűlésének jegyzőkönyve 
 
A Szülői Egyesület rendkívüli Közgyűlése 2022. június 17-én 8h15 perckor került megrendezésre az 
iskola színháztermében, miután az ugyanaz napra összehívott rendes Közgyűlés határozatképtelen 
volt.  
Marton Gabriel, titkár megnyitotta a Közgyűlést, és szavazásra bocsájtotta a tevékenységéről szóló és 
a pénzügyi jelentést. A résztvevők mindkettőt egyhangúlag elfogadták.  
 
Tevékenységről szóló jelentés 
 
A jelentés megállapította, hogy a 2021-2022-es tanévben egyetlen osztályt sem kellett teljes 
egészében bezárni a COVID-19 következtében. 
Az ukrajnai háború következtében az iskola vezetőségének sürgősséggel kellett befogadniuk 15 
tanulót a Kijevi Francia Iskolából, akik a 3. trimeszterben rendezték helyzetüket. 
Szintén ezen háború közvetett okaként egyik bankunkat, ahol a megtakarítások egy része volt, 
felszámolták. Ez az iskola működését nem érintette, a működő tőke elegendő, de a nagyobb 
beruházások mind a Máriaremetei úton, mind a Dévai utcában felfüggesztésre kerültek.   
Az Alapítvány létrehozott egy 100%-ban saját tulajdonában lévő gazdasági társaságot, az Eiffel Immo 
Kft-t, amely megvásárolt egy telket 2021 novemberében a XIII. kerületi Dévai utcában egy új óvoda 
létrehozására, mely terv bemutatásra került a 2021. júniusi és szeptemberi Közgyűlésen. 
A Szülői Egyesület és az Alapítvány minden rendelkezésükre álló eszközzel azon dolgozik, hogy 
visszaszerezze a Sberbank csődje miatt zárolt forrásokat, és reméli, hogy azok nagy részét gyorsan 
visszaszerzik.  
Végül a magas infláció súlyosan sújtja az iskolát, az energiaköltségek, a külső beszállítók költségei és 
az alkalmazottak fizetésére nehezedő nyomás miatt. A 2022-2023-as tanévre 2021 decemberében 
megszavazott 6 százalékos tandíjemelés nem biztos, hogy elegendő, és az Alapítvány veszteséget 
termelhet.  
Az iskolában azonban a zavaros környezet ellenére a délutáni tevékenységek nagy lelkesedéssel 
újraindulhattak. 
A sportesemények, főleg az új Diáksportkörnek köszönhetően és a zenei események száma jelentős 
volt az elmúlt hetekben. 
 
Pénzügyi jelentés  
 
A Szülői Egyesület 2021-es jelentését az ügyvezető igazgató mutatta be. 
A Szülői Egyesület, amely az iskolaépület tulajdonosa, fő bevételi forrása az Alapítványnak 
kiszámlázott bérleti díj. Tovább folytatódik az épület amortizációja, a maradékot pedig adományként 
visszajuttatják az Alapítványnak.    
 
 
Az eseményekért felelős csoport beszámolója 
  
Emlékeztetőül: 2020-ban és 2021-ben kizárólag a Mikulás került megszervezésre a Szülői Egyesület 
által (ld járványügyi megszorítások). 
 
Garázsvásár 2022 
A Szülői Egyesület újra megszervezte ezt a teljes közösség által oly régóta várt eseményt. A 
rendezvény nagy sikert aratott.  
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Zene ünnepe:  
Az LFGEB vezetőségének kezdeményezése, amelyhez a Szülői Egyesület is csatlakozott, és a 2022-es 
év fő eseménye került így megrendezésre.  
 
Entraide : 
Mint már több éve, a Szülői Egyesület és az LFGEB támogatja az Entraide által szervezett árusításokat 
és gyűjtéseket.  
Az Egyesület idén is számos rászoruló gyermeket segített (ruhagyűjtés, játékok, édességek…). 
Az Entraide emellett összegyűjtött elegendő pénzt egy mozgássérült gyermekek mozgatására 
szolgáló berendezés megvásárlására a Mozgásjavító Intézet számára. 

 
A napirendi pontok végeztével az ülés 10h15-kor befejeződött. 

 
 

http://www.lfb.hu/
mailto:president@lfbape.com

