Jegyzőkönyv a Kuratóriumi Ülésről
2020.jan. 16. csütörtök 10:00
A Kuratóriumi ülés nyílt!
Helyszíne :
1108. Budapest Gergely u 114. I.21.
Kuratóriumi ülést összehívta Tóth Tilda az Alapítvány elnöke.
Jelen vannak:
Tóth Tilda a Kuratórium elnöke
..................................
Nagy Katalin Zsuzsanna Kuratóriumi tag
......................................................
Dombai Hajnalka Kuratóriumi tag
...................................................
Hegyi Róbert Kuratóriumi tag
...............................................
Meghívott: Orosz Márk az Alapítvány Alapítója
...................................................
Hiányzik :Hidasi Anett Kuratóriumi tag
A Kuratórium elnöke üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy hiányzik Hidasi Anett. De
a kuratórium határozat képes.
Megállapítja ,hogy a Kuratóriumi ülés szabályszerűen lett összehívva.
Az Ülés határozatképes.
A Kuratórium elnöke javasolja, hogy a jegyzőkönyvet Dombai Hajnalka vezesse, Nagy
Katalin Zsuzsanna hitelesítse.
Kérem kézfeltartással szavazzanak, hogy elfogadjàk-e?
1/2020. jan. 16. Kuratóriumi határozat :
A Kuratórium egyhangúan , tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta
jegyzőkönyv vezetőnek Dombai Hajnalkát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Katalin
Zsuzsannát.
A Kuratórium elnöke ismerteti a napirendet és kéri annak elfogadását.

A napirendi pontjaink:
1.Az alapítvány hogyan tudja támogatni az állatok gazdáit?
2.Az alapítvány személyi változásai.
Kérem szavazzanak kézfeltartással ,hogy elfogadják-e a napirendi pontot.
2/2020.jan .16. Kuratóriumi határozat
A Kuratórium ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. Alapítvány hogyan tudná támogatni az állatok gazdáit?
Tisztelt Kuratórium !
Elsősorban a kóbor állatok segítése és mentése volt a kiinduló pont az alapítványunk
megalakulásakor s többségében erre is fókuszálunk.
De sajnos ahogy az emberek anyagi helyzete romlik ,a lakosság öregszik egyre több
gazda kér tőlünk segítséget .S nemcsak állat ügyben szeretné ezt megkapni ,hanem
maguknak is kérnek támogatást :
Élelmet ,tűzifát ,ruhát...stb .
Páran igyekszünk magán emberként segíteni hiszen ezt jelen pillanatban nem tehetjük
meg.Hogy mint alapítvány segítsünk.
Ezért módosítani kellene az alapító okiratot .Aminek tartalmaznia kéne, hogy a
tevékenységünket bővíteni szeretnénk a szociálisan rászoruló állattartók támogatásával
ami élelem, fűtés, lakhatási körülmények javítását foglalná magába.
Kérem a Tisztelt Kuratóriumi tagokat szavazzanak kézfeltartással ,hogy elfogadja -e,
hogy a tevékenységünket bővítsük szeretnénk a szociálisan rászoruló állattartók
támogatásával ami élelem, fűtés, lakhatási körülmények javítását foglalná magába.
3/2020.jan .16.Kuratóriumi határozat
A Kuratórium ellenszavazat s tartózkodás nélkül ,elfogadta :
hogy a tevékenységünket bővítsük a szociálisan rászoruló állattartók támogatásával ami
élelem, fűtés, lakhatási körülmények javítását foglalná magába.
2.Napirendi pontunk a személyi változások
2/a Kérem a Tisztelt Kuratóriumot ,hogy indítványozza ,hogy az Alapító Hidasi Anett
Kuratóriumi tagot hívja vissza!
Indok:
Hidasi Anett évek óta nem vesz részt az alapítvány munkájában.
Hallomásból tudom,hogy az ismert budapesti címéről elköltözött .
Lakhelye számunkra ismeretlenné vált így nem elérhető .
Ezek miatt az indokok miatt indokolt a visszahívás .
Kérem Tisztelt Kuratóriumi tagokat kézfeltartással szavazzanak elfogadjàk-e?
4/2/a 2020.jan.16. Kuratóriumi határozat :
A Kuratórium egyhangúan ,tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta ,s
indítványozta ,hogy az Alapító Hidasi Anett Kuratóriumi tagot hívja vissza, mivel a
Kuratórium munkájában nem vesz részt és elérhetetlen .
2/b Személyi változásokkal kapcsolatos napirendi pontunk :

Hegyi Róbert Kuratóriumi tagságának saját kérésére való megszüntetése .
Hegyi Róbert Kuratóriumi tagunk azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Kuratóriumhoz, hogy
egyèb elfoglaltságai miatt jelenleg nem tud részt venni a Kuratórium munkájàban.
Ezért kéri a tagságának megszüntetését.
Kérem kézfeltartással szavazzanak elfogadjàk e?
Hegyi Róbert mivel érintett nem szavaz.
A Kuratórium ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással :Hegyi Róbert
Elfogadta ,Hegyi Róbert saját kérésére történt Kuratóriumi tagságának megszüntetését .

A Kuratórium elnöke felkéri a jegyzőkönyv vezetőt ,hogy a jegyzőkönyvet zárja le és a fenti
határozatokat a Határozatok könyvébe vezesse be!
Jegyzőkönyv lezárva :
Budapest, 2020.jan. 16. 12 óra 02 perc
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Tóth Tilda
Kuratórium elnöke
........................
Dombai Hajnalka
jegyzőkönyv vezető
............................
Nagy Katalin Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő
...................................
Hegyi Róbert
Kuratoriumi tag
..................................
Orosz Márk
Alapító

