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Jegyzőkönyv
a2021. május 28-i kuratóriumi ülés határozatairől

Készült: A rák ellen, az embercrí, a holnapért! Trársadalmi Alapítvány hivatalos elektronikus
levelezési felül etén (v aj da.marta@,rakellen. hu), valamint telefonon

Jelen vannak:
Prof. Dr. Kiss István kuratórium elnöke
Prof. Dr. Hegyt Gabriella kurátor
Dienstmann Tamás
Vajda Márta

felügyelő bizottság elnöke
igaz gatő, j e gyző könyw e zető

Prof. Dr. Kiss István megállapítja, hogy a meghívók kiktildése az eIőífi időben megtörtént, a 3 fős
kuratóriumbő| 2 fő vesz részt az ülésen. A mérlegbeszámoló elfogadásához sztikséges 2/3-os
|étszám megvan, a kuratóriumi ülés határozatképes.

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Prof. Dr. Ilegyi Gabriella kurátort, jegyzőkönywezetőnek
Vajda Márta igazgatőt kéri fel.

Jelenlévő kuratóriumi tagok a hitelesítőt ós a jeg5,,zőkönyvvezetőt - az érintettektartőzkodása
mellett - egyhangúlag megsz av azzák

Prof. Dr. Kiss István ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, és felteszi a kérdést, hogy van-e
valakinek kiegészítése, j avaslata a napirendi pontok*roz?

K[I-1.12021. sz. (05. 28.) kuratóriumi határozat
A napirendi pontokhoz ning5 kiegészítés, ilzt a kuratórium az a|ábbiak szerint egyhangúlag
elfogadja.

Napirend:

1. 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznilsági jelentés megtargyalasa (Vajda
Márta)

2. 2020. évi egyszenísített éves beszámoló és köáasznúsági jelentés elfogadása (szavazas)
3. Beszámoló a2021. évben eddig végzett tevékenységekről, második félévi tervekről (Vajda

Márta)
4. Egyéb

- 202l. január 1-től esedékessé váIt alapítő okirat-megújítás, OBH-lajstromozás, várhatő
b ej egy eztetés (Vaj da Márta)

- Prof. Dr. Hegyi Gabriella Batthyány-Strattmann Lászlő-díjra felterjesztés (Vajda Márta)

1. sz. napirendi pont
2020. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalása
§ajda Márta)

I{H-2.12021.sz.(05.28.)karatőriumihatározat
A közhasznú tevékenysógekről szóló beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadja.



2. sz. napirendi pont
2020.évi egyszerűJiefi éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása (szavazás)

2020. évi egyszerűsített éves beszámolót és

közhasznúsági jelentést.

3. sz. napirendi pont
Beszámoló a 202|. évben eddig végzett tevékenységekről, második félévi tervekről §ajda
Márta)

KH-4./2021. sz. (05.28.) kuratóriugri határozat _ __]

A2021'.évben.att.*t..oy'es.k'őlomásodikfélévitervekrőlszólóbeszámolóta
kuratórium egyhangúlag elfogadj a,

4. sz. napirendi pont
Egyéb

_ 202I. január l_től esedékessé vált alapító okirat-megújítás, oBll-Iajstromozá§,

várható bej egyeztetés §ajda Márta)
_ prof. pr. lI""gvi Gabrietla Batthyány-Strattmann LásztÓ-díjra felterjesztés §ajda

Márta)

batá
Lz alapító okirat-megújítással ffi.-.or"to. reszámoló| eryéb felvetéseket a kuratórium

e gyhangr,ílag elfogadj a-

A jegyzőkötyvlezárval7 őra 50 perckor,

Budapest, 202l. május 28.
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Prof. Dr. Kiss István

elnök

U(Á^
Vajda I{1T" \

Igazgato
jegyzőkönpvezető

kurátor
j egyzőkönyv hitelesítő

KII-3./2021. sz. (05. 28.) kuratórlqmi hatl

a Xo.otOrium egyhangúlag elfogadja


