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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány (székhelye: 6723 Szeged, Lomnici u. 31/b.) 2008.
november 05. napján tartott Kuratóriumi ülésén.
Helyszín: Szeged, Batthyányi 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 mint alapító

Takács Katalin üdvözli a megjelenteket és 18. órakor megnyitja a Kuratórium ülését. Megállapítja, hogy a
Kuratórium öt tagjából négyen megjelentek, ezért a Kuratórium határozatképes. Ismerteti a meghívóban közölt
napirendi pontokat, javasolja kiegészítésként felvenni a munkahelyi segítő buszbérletének térítését, majd
javasolja Holczné Takács Katalint jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Kenyeres Lajost pedig jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Ezt követően a Kuratórium 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
6/2008. (11. 05.) számú határozatot
„ A Kuratórium elfogadja a Meghívóban meghirdetett napirendi pontokat és kiegészítésként felveszi
napirendi pontként a munkahelyi segítő buszbérletének kérdését. Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja
Holczné Takács Katalint, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Dr. Kenyeres Lajost.”
Ezt követően, 1. napirendi pontként Takács Katalin ismerteti a 2008. évi beadott pályázatokat, azok céljait és
eredményeit, amelyek a következők:
2008. (Összesen 2 126 840 Ft készpénzes támogatás eddig)
1. Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma. Működési célra
Pályázaton elnyert összeg: 800. 000 Ft Azonosítószám: NCA-DA-08-0515
2. Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok
támogatására” kiírt pályázaton 300.000 Ft
Azonosítószám: IFJ-GY-DA-08-TÁ-0011
3. „A Magyar Telekom hozzáad” program kuratóriuma 400 000 Ft-tal támogatta a szegedi tábor megszervezését
4. Apeh SZJA 1% 626 840 Ft
2008. nem nyertes pályázatai
1. Szerencsjáték Zrt. A kért támogatás összege: 300 000 Ft
2. Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek
kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására
(Pályázat kódja: NCA-CIV-08-A) 2 997 000 Ft
Folyamatban lévő pályázatok
1. Pályázat a Biogreen Alapítvány szervezésében történő ingyenes számítógép kiosztásra. Összesítve: pályázunk
kettő db magasabb kategóriájú gépre, valamint egy általános irodai célokra és internetezésre is alkalmas alapgépet egy jó minőségű lézernyomtatóval, vagy lehetőség esetén multifunkcionális készülékkel (fénymásolásra).
Kuratórium gratulál a nyertes pályázatokhoz, és tudomásul veszi a nem nyerteket.
Ezt követően, 2. napirendi pontként Takács Katalin ismerteti a 2008. évi táborokat, amelyek a következők:
Táboraink 2008-ban összesen 658 fővel (eddig)
1. Szeged, április 27- máj. 2. fogyatékos fiataloknak 35 fő.
2. Szeged jún. 25-júl. 1. halmozottan fogyatékos fiataloknak 60 fő.
3. Örség júl.20-júl. 25. súlyosan fogyatékos fiataloknak 55 fő.
4. Szolnok aug.04-10. fogyatékossággal élő fiataloknak a REK-kel partnerségben 460 fő.
5. Zánka aug.18-22. Egyenlő esélyek tábora hátrányos helyzetű fogyatékossággal élő fiataloknak 30 fő.
6. Erdély aug. 25- szept. 2. önellátó fogyatékos fiataloknak 15 fő
7. Görögország /Sarti/ szept. 08-17. önálló mozgás sérülteknek 3fő.
8. Zánka dec. várható. Egyenlő esélyek tábora hátrányos helyzetű fogyatékossággal élő fiataloknak .
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Ezt követően 3. napirendi pontként a személyi segítőszolgálat bővítési lehetőségeit vitatta meg a Kuratórium, és
ennek összegzéseképp egyhangúlag hozta meg a
7/2008. (11. 05.) számú határozatot:
„A Kuratórium elfogadja az Elnök azon javaslatát, hogy az Alapítvány tényleges igény növekedése esetén
a személyi segítőszolgálat kapacitását növelje. Egyrészt a meglévő szociális munkás Csorba Zoltán és a
munkahelyi segítő Holcz Attila óraszámának 6 órára való növelésével, másrészt 1-2 új 4 órás
rehabilitációs munkakör létrehozásával. Ezzel egyidejűleg kérelmezze a foglalkoztatásokhoz – mint
megváltozott munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatásához - igénybe vehető állami támogatásokat.”
3. napirendi pont keretében az Elnök kéri a Kuratóriumtól Holcz Attila munkahelyi segítő szegedi helyi járatú
buszbérletét az Alapítvány saját forrásaiból térítse. Indoklás: munkakörénél fogva nem elégséges módon tudja
ellátni feladatát a helyi tömegközlekedés igénybe vétele nélkül és neki teljes árú bérletet kell használnia, amit
nem vásárolna magánszemélyként. A többi dolgozó meg egyébként is ingyenesen vagy kedvezményesen utazik
és nem tart igényt térítésre. Ennek megfelelően a Kuratórium egyhangúlag, 5 igen szavazattal hozta meg a
8/2008. (11. 04.) számú határozatot:
„A Kuratórium elfogadja Holcz Attila munkahelyi segítő részére szegedi helyi járatú bérlet árának
térítését. Ennek forrása az Alapítvány saját pénze”
4. napirendi pontként a rezsiköltségek emelkedésére tekintettel Holczné Takács Katalin kéri annak
lehetőségét, hogy az Alapítvány maximum 50 % erejéig az irodaként szolgáló lakása (6723 Szeged,
Lomnici u.31/b) rezsiköltségét fedezhesse. Bérleti díjra továbbra sem tart igényt. A kérést megtárgyalva a
Kuratórium egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
9/2008. (11. 04.) számú határozatot:
.
„Az Alapítvány működési költségei terhére legalább 10 000 Ft azaz tízezer forint erejéig és maximum a
rezsiköltség 50 %-ig fedezi az Alapítvány irodájaként és székhelyeként működő 6723 Szeged, Lomnici u.
31/b alatti lakás rezsiköltségét. (fűtés, áram, közös költség)”
5. napirendi pontként átbeszéltük az alapítványi tevékenységéhez szükséges anyagi források felkutatásának
lehetőségeit, a kurátorok készségesek és nyitottak a lehetőségek keresésére.
Ezt követően - egyéb napirendi pont és hozzászólás nem lévén - az elnök a Kuratóriumi ülést 19. 45-kor bezárja.

________________________________
Takács Katalin
A Kuratórium elnöke, jegyzőkönyvezető

___________________________________
Dr. Kenyeres Lajos
hitelesítő tag

