JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány (székhelye: 6723 Szeged, Lomnici u. 31/b.) 2007. március 21.
napján tartott Kuratóriumi ülésén.
Helyszín: Szeged, Batthyányi u. 13-15.
Jelenlévők:

Takács Katalin, a Kuratórium elnöke
Bogó Ágnes, a Kuratórium tagja
Dr. Kovács Miklós, a Kuratórium tagja
Kovács Sándor alapító
Kordás József meghívott vendég, könyvelő

Takács Katalin üdvözli a megjelenteket és 18.00 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
1/2007. (03. 21.) 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 Takács Katalin javasolja, hogy mivel a 2006. évi közhasznúsági jelentést még pontosítani
szükséges, ezért azt egy későbbi ülésen fogadja el a kuratórium. A kuratórium tagjai a javaslatot elfogadják.
2. napirendi pontként Takács Katalin ismerteti a 2007. évi tervezett táborokat, amelyek a következők:
2007. április. 2.-6. : Szeged (20-30 fő)
2007. június 26.- július 2.: Szeged (60 fő)
2007. július 18.-24.: Ispánk (40 fő)
2007. július 31.-augusztus 7.: Balatonlelle (ADRA és NEKA közös tábor) (120 fő)
2007. augusztus 8.-14. : Balatonlelle (ADRA tábor) (100 fő)
2007. augusztus 16.-22. : Zánka (Egyenlő esélyek tábor) (30 fő)
2007. szeptember hó: Zadar (Horvátország) (10 fő)
2007. szeptember hó: (Görögország) (10 fő)
Az elnök ismerteti a táborok helyszíneit, az azon résztvevő sérültek számát és az anyagi forrásokat, amelyet a Kuratórium
tudomásul vesz.
3. napirendi pontként 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 Takács Katalin kéri a Kuratórium közreműködését, hogy járuljon hozzá
- Szabóné Frányó Terézia 4 órás könyvelői munkaviszonyának 2007. 03. 31.-i megszüntetéséhez, valamint
-Dr. Heipl Tibor 2007. 04. 01.-től történő 4 órás foglalkoztatásához (ügyintéző, jogi tanácsadó munkakörben), amihez az
Alapítvány igényelheti a rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható állami támogatást. A Kuratórium 3 igen, azaz egyhangú
igen szavazattal meghozza az alábbi:
2/2007. (03. 21.) számú határozatot:
„A Kuratórium elfogadja az Elnök azon javaslatát, hogy az Alapítvány 2007. 03. 31.-ével megszüntesse Szabóné
Frányó Terézia munkaviszonyát, és 2007. 04. 01.-től kössön 4 órás munkaszerződést Dr. Heipl Tiborral, és egyidejűleg
kérelmezze a foglalkoztatásához – mint megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatásához - igénybe vehető
állami támogatást.”
5. napirendi pontként Takács Katalin tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy az alapítvány honlapjának eddig pályázati pénzből,
Dézsi Bettina megbízási szerződéssel történt működtetése lejár. Kéri a Kuratóriumot, hogy a honlap további működtetésére és
bővítésére járuljon hozzá 2007. 05. 01.-től Czini Orsolja, vagy Somogyi András, vagy Kemény Györgyné 4 órás,
webmesterként történő foglalkoztatásához, amihez az Alapítvány igényelheti a rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható
állami támogatást. A Kuratórium 3 igen, azaz egyhangú igen szavazattal meghozza az alábbi:
3/2007. (03. 21.) számú határozatot:

„A Kuratórium elfogadja az Elnök azon javaslatát, hogy az Alapítvány 2007. 05. 01.-től kössön munkaszerződést egy fő
4 órás, webmesterként történő foglalkoztatása céljából, és egyidejűleg kérelmezze a foglalkoztatáshoz – mint
megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatásához - igénybe vehető állami támogatást.
A Kuratórium a jelentkezők között az alábbi sorrendet állapítja meg: 1. Czini Orsolja, 2. Kemény Györgyné, 3.
Somogyi András.”
6. napirendi pontként Takács Katalin kéri a Kuratórium közreműködését, hogy az alapítvány tevékenységének bővítése miatt
megnőtt könyvelési feladatok ellátására járuljon hozzá Polgár Éva 2007. 09. 01.-től történő 4 órás foglalkoztatásához
(könyvelő, hitoktató munkakörben), amihez az Alapítvány igényelheti a rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható állami
támogatást. A Kuratórium 3 igen, azaz egyhangú igen szavazattal meghozza az alábbi:
4/2007. (03. 21.) számú határozatot:
„A Kuratórium elfogadja az Elnök azon javaslatát, hogy az Alapítvány 2007. 09. 01.-től kössön munkaszerződést
Polgár Évával, és egyidejűleg kérelmezze a foglalkoztatásához – mint megváltozott munkaképességű alkalmazott
foglalkoztatásához - igénybe vehető állami támogatást.”
7. napirendi pontként Takács Katalin saját munkaviszonyával kapcsolatban kéri a Kuratóriumot, hogy a Munkaügyi
Központtal kötött támogatási szerződés felülvizsgálata során járuljon hozzá napi munkaidejének 8 óráról 7 órára történő
csökkentéséhez, és szociális szervező munkakör változtatásához, amihez az Alapítvány változatlanul igényelheti a
rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható állami támogatást. A Kuratórium 3 igen, azaz egyhangú igen szavazattal meghozza
az alábbi:
5/2007. (03. 21.) számú határozatot:
„A Kuratórium elfogadja az Elnök azon javaslatát, hogy az Alapítvány és a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ
közötti, Holczné Takács Katalinra vonatkozó szerződés felülvizsgálatával egyidőben a munkaszerződés módosításával a
munkaidőt napi 7 órára csökkentsék, a munkakört szociális szervezőre változtassák, az erre vonatkozó 120%
munkabér megadásával.”
8. 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.
9. napirendi pontként Takács Katalin kéri a Kuratóriumot, hogy az alapítvány banki alszámla megnyitásával járuljon hozzá a
Varga Ádám 11 éves kisfiú őssejt kezelési költségére indított gyűjtés sikeréhez. A Kuratórium 3 igen, azaz egyhangú igen
szavazattal meghozza az alábbi:
6/2007. (03. 21.) számú határozatot:
„A Kuratórium elfogadja az Elnök azon javaslatát, hogy az Alapítvány nyisson banki alszámlát a Varga Ádám őssejt
kezeléséhez szükséges pénzösszeg összegyűjtése érdekében.”

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

________________________________
Takács Katalin
A Kuratórium elnöke

___________________________________
Kovács Miklós
hitelesítő tag

____________________________________
Kordás József
jegyzőkönyvvezető

