Az Élet Menete Alapítvány
Kuratóriumi ülése
Időpont: 2021. május 14. 10:00
Helyszíne: Online ülés Zoom rendszeren keresztül
JEGYZŐKÖNYV
Az online ülésen jelen vannak:
1.

dr. Székhelyi Márton, az alapítói jogok gyakorlója, kuratóriumi tag

2.

Gordon Gábor, kuratóriumi elnök

3.

Répás Péter, kuratóriumi tag

4.

Bandi Ágnes, kuratóriumi tag

5.

Kézdi Klementina Napsugár, kuratóriumi tag

6.

Valastyán László, felügyelő bizottság elnöke

7.

Breuer András, felügyelőbizottsági tag

8.

Szántó-Kremmer Dóra projektvezető, vendég

9.

Kahulics Andrea, a Kurátor Kft. könyvelő iroda vezetője, vendég

10.

dr. Néveri Gabriella pénzügyi vezető, vendég

Gordon Gábor, a kuratórium elnöke tájékoztatta a kuratórium részt vevő tagjait, hogy
Balázsovits Lajos és Hegedűs D. Géza kuratóriumi tagok , illetve Suller Krisztina
felügyelőbizottsági tag előzetesen jelezték az üléstől való távolmaradásukat.

Ezt követően a megjelentek köszöntését követően mindenek előtt Gordon Gábor
kuratóriumi elnök bemutatta a Kurátor Kft. képviselőjét, Kahulits Andreát, amely cég
végezte már a 2020. évben az alapítvány könyvelését. Gordon Gábor kiemelte, hogy a
Kurátor Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik alapítványok, illetve közpénzeket felhasználó
szervezetek könyvelésében.

Ezt követően Gordon Gábor kuratóriumi elnök megállapította, hogy a kuratórium,
öt kurátor jelenlétével határozatképes.

Tisztségviselők megválasztása
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Gordon Gábor kuratóriumi elnök javasolja a kuratóriumnak, hogy az ülés
tisztségviselőinek megválasztásánál Gordon Gábor legyen az ülés levezető elnöke, a
jegyzőkönyvvezető Szántó-Kremmer Dóra, a jegyzőkönyv-hitelesítője pedig Kézdi
Klementina Napsugár legyen.
Ezt követően a kuratórium meghozta az alábbi egyhangúlag határozatot:
1/2021.05.14. határozat
A kuratórium megválasztotta levezető elnökül Gordon Gábort, Szántó-Kremmer
Dórát jegyzőkönyvvezetőnek, továbbá a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kézdi
Klementina Napsugárt.

Napirendi pontok
Gordon Gábor ezután ismertette a kuratóriumi ülés meghirdetett napirendjét.
Napirendi pontok:
1. A 2021. év projektjeinek bemutatása.
2. Az alapítvány 2020. évi mérlegének megvitatása, elfogadása.
3. Szavazás a 2021. évi Kézdy György-díjban részesülő személyről.
4. Egyebek
Valastyán László, felügyelőbizottsági elnök kérése, hogy a 2. és az 1. napirendi pontok
felcserélésre kerüljenek.
Ezt követően a levezető elnök megállapította, hogy a kuratórium határozatképes, amely
egyhangúlag meghozta a következő határozatot.
2/2021.05.14. határozat
A kuratórium elfogadta az ülés alábbiak szerinti napirendi pontjait:
1. Az alapítvány 2020. évi mérlegének megvitatása, elfogadása.
2. A 2021. év projektjeinek bemutatása.
3. Szavazás a 2021. évi Kézdy György-díjban részesülő személyről.
4. Egyebek
2

Az alapítvány 2020. évi mérlegének, közhasznúsági mellékletének és
beszámolójának megvitatása
A felügyelőbizottság döntését képviselve Valastyán László felügyelőbiztottsági elnök
javasolta a kuratóriumnak a 2020. év mérlegének, közhasznúsági mellékletének és
beszámolójának elfogadását.
Ezt követően a levezető elnök megállapította, hogy a kuratórium változatlanul
határozatképes. A kuratórium elfogadta az alábbi határozatot:
3/2021.05.14. határozat
A kuratórium elfogadta az alapítvány 2020. évi mérlegét, közhasznúsági
mellékletét és pénzügyi beszámolóját.

A 2021. év projektjeinek bemutatása
Ezután ismertetésre kerültek a 2021-ben eddig megvalósított programok, illetve a
további tervek, elképzelések.

A 2021. évben Kézdy György-díjban részesülő személyek
Ezt követően a jelölteket érintő rövid tanácskozás következett, majd a levezető elnök
megállapította, hogy a kuratórium változatlanul határozatképes.
A kuratórium egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
4/2021.05.14. határozat
A 2021. év Kézdy György-díjjal elismert személyei a következők:
dr. Deutsch Zsuzsanna
Fritz Zsuzsanna
Lebovits Imre és Lebovits Éva
Egyebek
Egyéb hozzászólás hiányában a levezető elnök felkérte dr. Székhelyi Márton kuratóriumi
tagot, az Egyebek c. napirendi pont ismertetésére. Dr. Székhelyi Márton mint az alapítói
jogok gyakorlója előadta, hogy az alapítvány alapító okiratát módosítani, aktualizálni
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szükséges az alapítvány által ténylegesen kifejtett tevékenységekre tekintettel, valamint
a kuratórium zökkenőmentes működése érdekében a kuratórium összetételét, illetve
létszámát módosítani szükséges.
Egyéb megbeszélnivalók híján a levezető elnök megköszönte a részvételt és a kuratóriumi
ülést 11 óra 45 perckor berekesztette.

Gordon Gábor

Szántó-Kremmer Dóra

Kézdi Klementina

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

Napsugár

s.k.

s.k.

jegyzőkönyv-hitelesítő
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