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Jelen vannak: Dr. Nagy Kálmánné
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Neubrand József
Kissné Csók Margit
Veres László
Kiss Károly
Kiss László
Katrinák Zsombor

kuratóriumi elnök
kuratóriumi tag- hitelesítő
kuratóriumi tag
felügyelő bizottság elnöke
felügyelő bizottsági tag
felügyelő bizottsági tag
alapító
jegyzőkönyv vezető

Tárgy: az elfogadott napi rendi pontok
1.
2.
3.
4.
5.

A kuratórium beszámolója a 2016. évről
Javaslat a 2016. évi beszámoló elfogadására
A felügyelő bizottság előterjesztése
A 2016. évi beszámoló elfogadása
A 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

Dr. Nagy Kálmánné
Köszöntötte a megjelenteket a közgyűlésen és megállapította, hogy a közgyűlés teljes
számában határozat képes.
Felkérte Ratkovszky-Nagy Nikolettet a jegyzőkönyv hitelesítésére és Katrinák Zsombort a
jegyzőkönyv vezetésére.
Tájékoztatta megjenteket, hogy Szabó Katalin kuratóriumi tag lemondott, helyette Neubrand
József lesz az alapítvány kuratóriumának rendes tagja. A megjelentek elfogadták a lemondást
és egyhangúlag megválasztották Neubrand Józsefet kuratóriumi taggá. – 42/ 2017.
határozat
1. A kuratórium beszámolója a 2016. év tevékenységéről

Dr. Nagy Kálmánné:

Az alapítvány 2005, évtől folyamatosan működött céljai elérésében. Az elmúlt évihez
hasonló tevékenységet folytattunk. 2014.-ben igazoltuk közhasznú besorolásunkat, amelyet
bírósági végzésben meg is erősítettek.
2016.-ban bevételeink a 2015. évihez képest csökkentek , míg működési költségeink részben
csökkentek, arányosak voltak bevételeinkkel .
A kiadások terén továbbra sincs munkabér és járulékai kifizetés, illetve tavaly a telefon
költségeinket tudtuk csökkenteni. .
Ebben az évben sincsen semmifajta tartozásunk. 1.7 ezer forintos egyenlegünk továbbra is
megmaradt.
Továbbra is mint nyugdíjas , ez évben tiszteletdíj felvétele nélkül láttam el feladatomat- így
ebben az évben sem volt jövedelem és járulékai terhelés, elszámolás .
A kapott adományokból az év során 1 alkalommal 908.164 forint értékben tudtunk mentő
felszerelést vásárolni . – 41/2016.12.23. határozat
Mátyásföldi és Rákoskeresztúri Mentőállomásnak is gyűjtünk eszközvásárlásra
továbbra is Ezt a célt fogalmaztuk meg . és kitűzésünket maradéktalanul teljesítettük.
Az Alapítvány 43/ 2017. szám alatt , szavazás után egyhangúlag- 3 szavazat- elfogadta a
2016. évi múködésről szóló beszámolót.
Kissné Csók Margit a felügyelő bizottság részéről elmondta, hogy az alapítvány müködése a
2016. évben továbbra is törvényes, gazdálkodása megfelelt a vonatkozó jogszábályoknak,
ezért javasolta a 2016. évi – számviteli törvény szerinti- beszámoló előterjesztését és
elfogadását.
Dr. Nagy Kálmánné szóbeli kiegészítésben részletezte az elmúlt év pénzügyi történéseit,
illetve kifejtette, hogy az alapítvány a vállalt feladatait sokkal nehezebben tudja ellátni.
Az Alapítvány 44/ 2017. szám alatt – szavazás után egyhangúlag elfogadta- a számviteli
törvény szerinti pénzügyi beszámolót is.
Az Alapítvány 45/ 2017. szám alatt ugyanúgy egyhangúlag elfogadta a közhasznúsági
jelentést .

A jelenléti ív, a pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági jelentés jelen jegyzőkönyv
mellékleteit képezik.
A jegyzőkönyv lezárva 17,10 perckor
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