
  
   JEGYZŐKÖNYV     

a   Sünbarát   Alapítvány   2020.05.16.   napján   tartott   üléséről   

  
Kuratóriumi   ülés   helye:    Online.   
    

Kuratóriumi   ülés   ideje:       2020.05.16.   
    

Jelen   vannak:   
a   Kuratórium   tagjai:   

-   Pethe   Gyöngyi,   a   Kuratórium   elnöke   
-   Török   Ildikó,   a   Kuratórium   tagja   
-   Kovács   Krisz�án,   a   Kuratórium   tagja   
-   Dr   Schütz   Éva,   a   Kuratórium   tagja   
-   Guest   Andrea,   az   Alapítvány   alapítója.     

  
  

A   Kuratórium   Elnöke   (továbbiakban   KE),   Pethe   Gyöngyi   köszön�   a   megjelenteket,   megnyitja   a   Közgyűlést.   A   KE   
javasolja   a   Kuratóriumnak,   hogy   az   ülés   levezető   elnökévé   válassza   meg   Guest   Andreát,   jegyzőkönyvvezetőnek   
Pethe   Gyöngyit,   a   jegyzőkönyv   hitelesítőjének   pedig   Kovács   Krisz�ánt.   Tekinte�el   arra,   hogy   ellenvetés   vagy   
egyéb   javaslat   nem   hangzo�   el,   a   Kuratórium   egyhangúlag   egyetért   a   javaslatokkal.   

  
    

A   Kuratórium   az   ülés   napirendjét   egyhangúlag   az   alábbiak   szerint   állapítja   meg:   
1.,   Új   tagok   köszöntése   
2.,    2019-es   evi   beszamolo   
3.,   COVID-19   
4.,   LUSH   palyazat   

  
  

1.        napirendi   pont:     
Guest   Andrea   koszon�   az   uj   tagokat:   Dr   Schütz   Éva   (javasolt   alapitványi   állatorvos)   -   Török   Ildikó,   kuratóriumi   

tagot.     
  
  



2.        napirendi   pont:     
Guest   Andrea   ismerte�   a   2019-es   évi   beszámolóját,   kiemelve   a   főbb   adatokat,   és   részletezve   Alapítvány   előző   

évi   tevékenységét.   Az   Alapítvány   2019.   évi   beszámolója   egyhangúlag   elfogadásra   került.   Pethe   Gyöngyi   
kéri,   hogy   a   beszámolók   a   honlapra   is   kerüljenek   ki.     

  
3.        napirendi   pont:     
Guest   Andrea   felhívja   a   figyelmet   a   COVID-19   okozta   gondokra   es   felkeri   a   tagokat   hogy   legyenek   fokozo�an   

óvatosak.   Pethe   Gyöngyi   megerosite�e,   hogy   az   allatkert   bezárásával   a   beérkeze�   sünök   száma   jelentősen   
emelkede�,   ezzel   a   költségek   is.   

  
4.        napirendi   pont:     
Pethe   Gyöngyi   -   a   tagok   egyhangúan   megszavazták,   hogy   új   kifutók   építésére   és   a   meglévők   felújítására   

beadjuk   a   pályázatot   a   LUSH   céghez   ennek   a   támogatására.   A   cég   természetes   alapanyagokból   gyárt   
kozme�kai   termékeket,   a   bevételük   jó   részét    állatvédelemre,   környezetvédelemre,   stb.ajánlják   fel,   erre   a   
keretösszegre   lehet   pályázni.   A   megpályázo�   összeg   jelen   esetben   1   500   000,-   Ft   lenne.   

  
A   tagok   megállapítják,   hogy   további   kérdés   megtárgyalását   senki   nem   kívánja,   így   a   levezető   elnök   a   
Kuratórium   ülését   berekesz�.   
    
    
  
  


