Jegyzőkönyv a Kuratóriumi Ülésről
2020. augusztus 10. 10:00
A Kuratóriumi ülés nyílt!
Helyszíne :
1108. Bp.Gergely u 114. I.21.
Kuratóriumi ülést összehívta Tóth Tilda az Alapívàny elnöke.
Jelen vannak:
Tóth Tilda a Kuratórium elnöke
..................................
Nagy Katalin Zsuzsanna Kuratóriumi tag
......................................................
Dombai Hajnalka Kuratóriumi tag
...................................................

Meghívott: Orosz Márk az Alapítvány Alapítója
...................................................

A Kuratórium elnöke üdvözli a megjelenteket. Megállapitja, hogy nem hiányzik senki és
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.aug.10. 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 pontunk:
1.A 2019.évi beszámoló
Kérem szavazzanak kézfeltartással ,hogy elfogadják-e a napirendi pontot.
2/2020.jan. 16. Kuratoriumi határozat
A Kuratórium ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. Az
alapítvány elnöke Tóth Tilda üdvözli a tisztelt tagokat. Megkért mindenkit, hogy a
pandémiás helyzetre való tekintettel. A másfél 2 m távolságot legyenek kedvesek
egymástól betartani! Illetve mindenki viselje a közgyűlés alatt az orrát és száját eltakaró
arcmaszkot.
Alapítványunk a 2019-es évben is igyekezett megújulni, és minél több állatot menteni.
Nagyon sok ivartalanításban közreműködtünk.Az állatainkat továbbra is ivartalanul adjuk
örökbe. Illetve a nagyon kicsi, kölyök macskákat ivartalanítási kötelezettséggel. Amit utána
ellenőrzünk is.
Továbbra is minden állat oltva és negatív teszttel megy gazdához .
Kérem a tisztelt tagokat hogy az asztalon lévő beszámolóból vegyenek el egyet. És
mindenki tanulmányozza át. Ha készen van akkor jelezze!
Kérem a Tisztelt Kuratóriumi tagokat szavazzanak kézfeltartással ,hogy elfogadja-e, a
beszámolót ?
3/2020.aug.10. Kuratóriumi határozat
A Kuratórium ellenszavazat s tartózkodás nélkül elfogadta!
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.aug.10. 11 óra 03 perc
………………………..
Tóth Tilda
Kuratórium elnöke
…………………………
Dombai Hajnalka
jegyzőkönyv vezető
…………………………
Nagy Katalin Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

…………………………
Orosz Márk
Alapító

