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JEGYZŐKÖNYV  
a Sünbarát Alapítvány  

Kuratóriumának üléséről 
 
 
 
Kuratóriumi ülés helye: 1037 Budapest, Jablonka út 88. 
 
Kuratóriumi ülés ideje:  2015.06.26 
 
Jelen vannak: 
Cserdi Dóra, Alapító 
a Kuratórium tagjai valamennyien: 

- Guest Andrea, a Kuratórium elnöke  
- Pethe Gyöngyi, a Kuratórium tagja 
- Durst Dezső, a Kuratórium tagja  

akik jelenlétüket a jegyzőkönyv mellékletét képező Jelenléti íven aláírásukkal igazolják 
 
 
Jegyzőkönyv megnyitva: 17:55 órakor.  
 
 
A Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Kuratórium mindhárom tagja jelen 
van. Tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy mivel a Kuratórium ülése nem volt szabályszerűen összehívva, így 
– az Alapító Okirat VII.5. pontja szerint - határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi Kuratóriumi tag 
jelen van és az ülés megtartása ellen senki nem tiltakozik. A Kuratóriumi tagok ezt követően valamennyien 
úgy nyilatkoznak, hogy a Kuratóriumi ülés megtartása ellen nem tiltakoznak, azt kifejezetten kívánják, így 
Cserdi Dóra megállapítja, hogy a Kuratórium ülése határozatképes és megtartható.  
 
Cserdi Dóra tájékoztatja a Kuratórium tagjait, hogy az ülésen a határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel történik; szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
Cserdi Dóra javasolja a Kuratóriumnak, hogy az ülés levezető elnökévé válassza meg Guest Andreát, a 
Kuratórium elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Pethe Gyöngyit, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Durst 
Dezsőt. Tekintettel arra, hogy ellenvetés vagy egyéb javaslat nem hangzott el, Cserdi Dóra felkéri a 
tagokat szavazásra, majd kihirdeti a szavazás eredményét: 
  igen: 3  
  nem: 0 
  tartózkodik: 0 
és megállapítja, hogy a Kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 
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A Kuratórium egyhangúlag megválasztotta a Kuratóriumi ülés levezető elnökének Guest Andreát 
jegyzőkönyvvezetőnek Pethe Gyöngyit, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Durst Dezsőt.  
  
 
Cserdi Dóra javaslatot tesz a Kuratórium ülésének napirendjére (ld. lentebb), majd felkéri a tagokat 
szavazásra és majd kihirdeti a szavazás eredményét: 
  igen: 3  
  nem: 0 
  tartózkodik: 0 
és megállapítja, hogy a Kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 
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A Kuratórium az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:  
1., Az Alapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadása 
2., Az első félévben történt események összefoglalójára 
 
 
A napirend meghatározását követően a Kuratóriumi tagok rátértek a napirendi pontok megtárgyalására. 
 
 
1. napirendi pont:  
Az Alapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadása 

 
Cserdi Dóra ismerteti az Alapítvány 2014. évi beszámolóját, kiemelve a főbb adatokat, és részletezve az 
Alapítvány előző évi tevékenységét. Megjegyzi, hogy a beszámoló tervezetét a Kuratórium tagjai 
előzetesen megkapták, megismerték.  
Ezt követően Cserdi Dóra felkéri a tagokat szavazásra az Alapítvány 2014. évi beszámolójának 
elfogadásáról, majd kihirdeti a szavazás eredményét: 
  igen: 3  
  nem: 0 
  tartózkodik: 0 
és megállapítja, hogy a Kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 
 
Az Alapítvány 2014. Évi beszámolója elfogadásra került. 
 
2. napirendi pont:  
Az Alapítvány 2015. Első félévi eseményeinek összefoglalója  
 
A levezető elnök ismerteti a további fontosabb adatokat: 

 Az alapítás óta nyolc helyen jártunk előadást tartani meghívások alapján iskolásoknak, 

óvodásoknak.  

 Több rendezvényen vettünk részt, többek között Noé Állatotthon Alapítvány napokon és TerraPláza 

kiállításokon voltunk jelen. A rendezvényekre és előadáokra a Sünlandia Törpesün Tenyészet 

kísért minket, süni-simogatást biztosítva. 

 Január óta egy süni hullott csak el betegség miatt 

 Felépült és szabadon eresztett sünök száma: 16, egy sem öröklakó 

 2015.01.01 óta beérkezett összeg: 68.121 HUF bevétel és 21.682 HUF kiadás 06.26-áig 



3 
 

 Facebook hirdetésnek és Dezső rajzainak köszönhetően növekedett az ismeretségünk (hamarosan 

5000 like) 

 
 
A tagok megállapítják, hogy további kérdés megtárgyalását senki nem kívánja, így a levezető elnök a 
Kuratórium ülését berekesztik.  
 
 
Jegyzőkönyv lezárva 18:45 órakor. 

 
k.m.f. 

 
 
 
 
 ________________________________  _________________________________ 
                   
       a Kuratórium elnöke és levezető elnök  a Kuratórium tagja és jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 ________________________________ 
              
a Kuratórium tagja és jegyzőkönyv hitelesítő 
 


