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Prof. Dr. Kiss István köszönti a megjelent kurátorokat. Megállapítja, hogy a meghívók kikiildése
az előírt időben megtörtént, d 3 fős kuratóriumból mindenki répzt vesz az ülésen. A
mérlegbeszámoló elfogadásához szükséges 2l3-os létszám megvan, a kuratóriumi ülés
határozatképes.

Az elnök jegyzőkönyw hitelesítőnek Prof. Dr. Ilegyi Gabriella és Németh Márta kurátorokat,
jegyzőkönywezetőnek Vajda Márta tgazgatőt kéri fel.

Jelenlévő kuratóriumi tagok 
^ 

hitelesítőket és a jegyzőkönywezetőt az érintettek
tartőzko dás a mellett - e gyh an gúla g me gs z av azzák

Prof. Dr. Kíss István ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, és felteszi a kérdést, hogy van-e

valakinek kiegészítése, j avaslata a napirendi pontokhoz?

KII-I./201,9. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat
A napirendi pontokhoz nincs kiegészítés, azt a kuratórium az alábbiak szerint egyhangúlag
elfogadja.

Napirend:

1. 2018. évi egyszenísített éves beszámoló és köáasznúsági jelentés megtárgyalása (Vajda
Márta)
2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúságijelentés elfogadása (szavazás)

Beszámoló a2019. évben eddig végzetttevékenységekről (Vajda Márta)
Egyéb - Etikai Kódex megfogalmazása, elfogadása,SZMSZ, GDPR (Németh Márta, Vajda
Márta)

l,. sz. napirendi pont
2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalása

§ajda Márta)

K[I-2./2019. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat
A közhasznú tevékenységekrőt szőlőbeszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadja.
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2. sz. napirendi pont
2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása (szavazás)

KII-3./2019. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat
A kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolót és

közhasznúsági jelentést.

3. sz. napirendi pont
Beszámoló a2019. évben eddig végzett tevékenységekről §ajda Márta)

KII-4./20 19. sz. (05.23.) kuratóriumi határozat
A 2019. évben eddig végzett tevékenységekről szóló beszámolót a kuratórium egyhangúlag
elfogadja.

4. sz. napirendi pont
Egyéb - Etikai Kódex, megfogalmazása, elfogadása, SZNÁSZ, GDPR (Németh Márta, Vajda
Márta)

KIr-5./201,9. sz. (05.23.) kuratóriumi határozat
A felvetéseketo felelősöket, határidőket a kuratórium egyhangúlag elfogadja.

A jegyzőkönyvlezárva19 őra 10 perckor.

Budapest, 20í9, május 23.
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