JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány (székhelye: 6723 Szeged, Lomnici u. 31/b.)
2007. Április 22. 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
Kordás József meghívott vendég, könyvelő

Takács Katalin üdvözli a megjelenteket és 18.30 órakor megnyitja a Kuratórium ülését. Megállapítja,
hogy a Kuratórium öt tagjából hárman megjelentek, ezért a Kuratórium határozatképes. Ismerteti a
meghívóban közölt napirendi pontokat, majd javasolja Kordás Józsefet jegyzőkönyvvezetőnek, Dr.
Kovács Miklóst pedig jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Ezt követően a Kuratórium 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
7/2007. (04. 22.) számú határozatot
„ A Kuratórium elfogadja a Meghívóban meghirdetett napirendi pontokat. Jegyzőkönyvvezetőnek
megválasztja Kordás Józsefet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Dr. Kovács Miklóst.”
Ezt követően, 1. napirendi pontként Holczné Takács Katalin ismerteti 2006. évi közhasznúsági jelentést, a
mérleget és az eredmény levezetést és kéri annak elfogadását. A Kuratórium 4 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül meghozta a következő
8/2007 (04.22.) számú határozatot:
„ A Kuratórium az Elnök által előterjesztett közhasznúsági jelentést jóváhagyja.”
3. Holczné Takács Katalin ismerteti az alapítvány sikeres alap akkreditációjának jelentőségét, a
rehabilitációs foglalkoztatási lehetőségeket.
A Kuratórium elismerését fejezi ki és tudomásul veszi a tájékoztatót.
4. napirendi pontként Holczné Takács Katalin kéri a Kuratórium közreműködését, hogy járuljon hozzá
Csorba Zoltán 4 órás munkaviszonyának 2007. 06. 01-től történő 4 órás foglalkoztatásához (szociális
munkás és rendszergazda munkakörben), amihez az Alapítvány igényelheti a rehabilitációs
foglalkoztatáshoz nyújtható állami támogatást. A Kuratórium 3 igen, azaz egyhangú igen szavazattal
meghozza az alábbi:
9/2007. (04. 22.) számú határozatot:
„A Kuratórium elfogadja az Elnök azon javaslatát, hogy az Alapítvány Csorba Zoltánnal 2007. 06.
01.-től kössön 4 órás munkaszerződést, és egyidejűleg kérelmezze a foglalkoztatásához – mint
megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatásához - igénybe vehető állami támogatást.”

5. napirendi pontként az Elnök kéri a Kuratórium tagjainak segítségét újabb támogatási lehetőségek,
valamint Szegeden lévő, az Alapítvány céljaira használható megvásárolható (esetleg bérelhető) helyiség
felkutatásában. Ebben a helyiségben az akkreditáció birtokában megteremthető lenne a lehetőség 10
ember 4 órás foglalkoztatásához.

Ezt követően - egyéb napirendi pont és hozzászólás nem lévén - az elnök a Kuratóriumi ülést 19. 30-kor
bezárja.
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