
   JEGYZŐKÖNYV     
a   Sünbarát   Alapítvány   2021.02.21.   napján   tartott   üléséről   

  
Kuratóriumi   ülés   helye:     Zoom   mee�ng.   

  
Kuratóriumi   ülés   ideje:       2021.02.21   
    

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.     

Alapitvanyi   tagok:   
-   Szikiné   Haári   Magdolna,   Alapítvány   tag   (Könyvelő)   
-   Kiss   Dóra,   Alapítvány   tag   (Social   Media   Manager)   
-   Omaisz-Takács   Dániel,   Alapítványi   tag   (Önkéntes)   

  
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   Kiss   Dóra,   a   jegyzőkönyv   hitelesítőjének   pedig   Szikiné   Haári   Magdolnát.   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.,   Közhasznúság   kérdése    7.,   Új   pályáza�   jelentkezés   

2.,   Új   tagok   felvétele    8.,   Céges   megkeresési   anyagok   

3.,   Informa�kai   kérdések,   honlap,   emailek    9.,   Játék   

4.,   Szentendrei   kisállatkert   együ�működés   10.,   Rendezvények   2021-ben   

5.,   Alapítvány   terhelődése   a   járvány   mia�   11.,   Új   támogatói   szerződés   



1.        napirendi   pont:     
Guest   Andrea   felkéri   a   tagokat   szavazásra   az   Alapítvány    Közhasznú vá     változtatásra.   Pethe   Gyöngyi   

felhívja   a   figyelmet,   hogy   ezzel   nem   jár   több   dokumentációs   feladat,   ellenben   több   lehetőségünk   
lenne   pályázatokra   jelentkezni.   A   Kuratórium   tagjai    egyhangúlag   megszavazták   a   módosítást .   Ennek   
adminisztra�v   teendőit   Pethe   Gyöngyi   vállalta.   Pethe   Gyöngyi   felhívta   a   figyelmet,   hogy   a   korábban   
kilépe�   tagok   még   mindig   jelen   vannak   a   cégbírósági   adatbázisban,   mint   élő   tagok,   önálló   képvisele�   
joggal   vannak   jelen,   így   annak   a   �sztázását   is   egyidőben   megszervezi.   Szükséges   módosítás,   hogy   
önálló   képviseletre   csak   Pethe   Gyöngyi   legyen   jogosult.   A   Kuratórium   tagjai    egyhangúlag   
megszavazták   a   módosítást.   

  
2.        napirendi   pont:     
Pethe   Gyöngyi   javaslatára   az    alábbi   tagok    felvételéről   születe�   egyhangú   elfogadói   megállapodás:     

- Kiss   Dóra    (javasolt   közgyűlési   tag)     
- Omaisz-Takács   Dániel    (javasolt   közgyűlési   tag)     

Az   új   tagok   felvételét   a   kuratórium   tagjai   egyhangúlag   támoga�ák.   Az   új   tagok   adatai   a   tagfelvételi   
ügyintézéshez   Pethe   Gyöngyi   részére   átadásra   kerülnek.     

  
3.        napirendi   pont:     
Guest   Andrea   tájékozta�a   a   jelenlévőket,   hogy   a   honlapot   többször,   sikertelenül   próbálták   feltörni.   

Továbbá   �sztázásra   kerültek   az   alapítványi   dokumentumokhoz   a    hozzáférési   jogok .   Guest   Andrea   
feladata   hozzáférést   biztosítani   az   alapitványi    emailekhez ,   ennek   határideje   3   hét.   Pethe   Gyöngyi   
felhívja   a   figyelmet   arra,   hogy   a    Sünbarát   Hírmondó kat   fontos   lenne   újraindítani.   A   jelenlévők   
egyhangúlag   megállapíto�ák,   hogy   havonta   egy   hírmondó   szükséges   az   aktuális   havi   sta�sz�kákkal   és   
2-3   kiemelt,   esetlegesen   állatvédelmi   szempontból   érdekesebb   ese�el.   A   Hírmondók   elkészítése   Kiss   
Dóra   feladata   maradt.   

  
4.        napirendi   pont:     
Guest   Andrea   érdeklődö�   az   együ�működésről,   a   lehetséges   további   támogatásáról   a   vadkórháznak.   Dr   

Schütz   Éva   tájékozta�a   a   jelenlévőket,   hogy   a   kifutók   jelenleg   építés   ala�   vannak,   de   a   közgyűlés   
napján    25   felnő�   és   50   kölyök   sün   elhelyezésére   van   lehetőség.    Még   egyetlen   sünt   sem   kelle�   
elutasítani   helyhiány   mia�   hála   a   sikeres   repatriálási   programunknak.   Kiss   Dóra   jelezte   az   inkubátor   
beszerzésének   fontosságát.   Dr   Schütz   Éva   jelezte,   hogy   leginkább   egy    hüllő   keltető   len ne   a   
legideálisabb   az   újszülö�   sünök   megmentésére,   illetve   az   első   két   hétben.   Van   lehetőség   
Magyarországon   beszerezni,   de   az   ára   ennek   84.000   Ft   körül   van.   Szikiné   Haári   Magdolna   felhívja   a   
figyelmet,   hogy   amennyiben   külföldről   érkezik   a   csomag,   az   alapítványnak   vámfizetési   köteleze�sége   
van.    Omaisz-Takács   Dániel   vállalta,   hogy   felveszi   a   kapcsolatot   a   céggel   az   inkubátorral   kapcsolatban.   

  
5.        napirendi   pont:     
Guest   Andrea   érdeklődik   az   alapítvány    terhelődése    mia�   a   járványügyi   helyzetre   tekinte�el.   Pethe   

Gyöngyi   tájékozta�a   a   jelenlévőket,   hogy   a   járvány   mia�   minden   állatkert   bezárt   és   nem   fogadtak   
vadállatokat,   így   az   alapítványhoz   az   ország   teljes   területéről   érkeztek   állatok,   ennek   
eredményeképpen    rekordszámú,   428   elláto�   sünivel   zártuk   a   2020-as   évet .   Ez   egyértelműen   járt   a   
kiadások   növekedésével   és   tagok   extra    terheltségével   is.   



  
6.        napirendi   pont:     
Kiss   Dóra   jelezte   a   jelenlévőknek,   hogy   hamarosan   indítani   kell   az   1%-os   �   kampányt.   Emlékezte�   a   

kuratóriumi   tagokat,   hogy   tavaly   a   minimális,   napi   ~1000   Ft-os   költés   volt   és   kérvényezni   ennek   
emelését   idén.    A   Kuratórium   tagjai    egyhangúlag   megszavazták   a   kampány   költségvetés   emelését.    A   
kampányt   március   1-től   indítjuk,   ennek   levezénylése   Kiss   Dóra   feladata   marad.   

  
7.        napirendi   pont:     
Pethe   Gyöngyi   tájékozta�a   a   jelenlévőket,   hogy    az   Alapítvány   jelentkeze�   egy   pályázatra    még   

decemberben.   A   pályázat   megtekinthető   i�:   
h�ps://otlet.budapest.hu/pb/jsp/site/Portal.jsp?page=proposal&campaign=A&proposal=426   

  
8-9-10.       napirendi   pont:     
  Omaisz-Takács   Dániel   szükségességét   látja    újabb   dokumentumok    elkészítésére,   amelyekben   az   

Alapítvány   kerül   bemutatásra.   Felve�   az   adó   1%   körüli   játék   ötletét   de   GDPR   szempontból   ezt   az   
Alapítvány   nem   tudja   kezelni,   így   erre   jobban   fel    kell   készülni.   Felhívja   továbbá   a   figyelmet,   hogy   a   
facebook   kommentálási   szabályzatot   frissíteni   szükséges.   Pethe   Gyöngyi   felhívja   a   figyelmet,   hogy   a   
járvány   mia�    idén   nem   fogunk   rendezvényeken   részt   venni ,   de   igyekszünk   online   eseményeket   
megvalósítani.   

  
11.        napirendi   pont:    
Pethe   Gyöngyi   jelzi,   hogy   van   új   kérés    támogatói   szerződés re:   a    Hedgehog   Diary    szeretne   minket   

támogatni.   Az   ehhez   szükséges   támogatói   szerződést   Gyöngyi   intézi.   
  

12.        napirendi   pont:    
Pethe   Gyöngyi   jelzi,   hogy   csúcs   szezonban   nem   győzzük   a    facebook   oldal   karbantartásá t.   A   probléma   

oka   az,   hogy    az   Alapítvány   tagjai   a   mentő   munkát   8-10   órás   hivatali   munka   melle�   intézi .   Szükséges   
önkéntesek   toborzása ,   betanítása-   sok   önkéntes   nem   hajlandó   fizikai   munkavégzésre   (ketrec   
takarítás,   stb)   éppen   ezért   szükség   van   egy   erős   előszűrésre.   Omaisz-Takács   Dániel   felve�   a    chat-bot   
opciót,   ami   annyiban   segítene,   hogy   csak   akkor   kapjuk   meg   az   üzeneteket,   ha   már   minden   információ   
megadásra   került   (lásd:   hol   találta   a   sünit   -   a   kertben).    Szikiné   Haári   Magdolna:   Alapítványnak   
bejelentési   köteleze�sége   van   diák   önkéntesek   mia�,   ha   igazolni   kell.   Ígérte,   hogy   utána   néz   a   jogi   
részének.     

  
  

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

  
  

https://otlet.budapest.hu/pb/jsp/site/Portal.jsp?page=proposal&campaign=A&proposal=426

