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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány (székhelye: 6723 Szeged,
Lomnici u. 31/b.) 2010. december 04. napján tartott Kuratóriumi ülésén.
Helyszín: Szeged, Batthyány u. 13-15
Jelenlévők: Holczné Takács Katalin, a Kuratórium elnöke, Navratyil Sándor, a Kuratórium
tagja, Dr. Kovács Miklós, a Kuratórium tagja, Dr. Kenyeres Lajos, a Kuratórium tagja, Bogó
Ágnes, a Kuratórium tagja, Kovács Sándor és Dobó József mint alapító
Takács Katalin üdvözli a megjelenteket és 18 órakor megnyitja a Kuratórium ülését.
Megállapítja, hogy a Kuratórium öt tagjából öten megjelentek, ezért a Kuratórium
határozatképes. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, majd javasolja Holczné
Takács Katalint jegyzőkönyvvezetőnek, Navratyil Sándort pedig jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Ezt követően a Kuratórium 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
10/2010. (12. 04.) számú határozatot
„A Kuratórium elfogadja a Meghívóban meghirdetett napirendi pontokat.
Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Holczné Takács Katalint, jegyzőkönyvhitelesítőnek pedig Navratyil Sándort.”
Ezt követően, 1. napirendi pontként az Elnök ismertette az Alapítvány működtetése során a
hatékonyság érdekében és a bekövetkezett változások követése miatt szükségszerűvé vált
módosítási javaslatokat az Alapító Okiratban (1. számú melléklet), amelyeket az Alapítók is
szükségszerűnek ítéltek és egyetértésükről biztosították a Kuratóriumot. Ennek értelmében a
Kuratórium javaslatát elfogadva kezdeményezni fogják az Alapító Okirat módosítását illetve
a létrehozandó felügyelő-bizottság tagjait kijelölik és felkérik őket erre a tisztségre.
A Kuratórium 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül meghozta a következő
11/2010 (12.04.) számú határozatot:
„A Kuratórium az Elnök által előterjesztett módosításokat az Alapító Okiratban (1.
számú melléklet) elfogadja és támogatja. Az Alapítókat egyben megkéri, hogy a
javaslatokat, amelyeket szóban elfogadtak, közös megfontolás után ültessék át az
Alapító Okiratba és ezt adják be az illetékes bíróságon”
2. napirendi pontként az Elnök ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzatot (2. számú
melléklet), amelynek szükségessége a törvényi kötelezettség mellett az Alapítvány egyre
szélesedő tevékenysége miatt is indokolt.
A Kuratórium 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül meghozta a következő
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12/2010 (12.04.) számú határozatot:
„A Kuratórium az Elnök által ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzatot (2.
számú melléklet) jóváhagyja és támogatja.”
Ezt követően - egyéb napirendi pont és hozzászólás nem lévén - az elnök a Kuratóriumi ülést
19. 00-kor bezárja.

________________________________
Holczné Takács Katalin
A Kuratórium elnöke, jegyzőkönyvezető

___________________________________
Navratyil Sándor
hitelesítő tag

