
A szervezet neve: Tarisznya Táborok Alapítvány 
 

Jegyzőkönyv  
 
1.A szerv neve: kuratórium 
 
2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2018-12-30, 11:00 
 
3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: 
 
Rácz Olivér Miklós – kuratórium elnöke 
Demszky Dorottya – kuratórium tagja 
Zempléni Réka – kuratórium tagja 
Horváth Henriett – megfigyelő (tanú) 
Perczel Jakab Antal – megfigyelő (tanú) 
 
4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvet hitelesítőt           
választanak. 
 
Levezető elnök neve: Rácz Olivér Miklós 
Jegyzőkönyvvezető neve: Demszky Dorottya 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Zempléni Réka, Rácz Olivér Miklós 
 
5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel           
megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 
 
6. Napirend 
Napirendi pontok: 

1) Határozat a 2017. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadásáról. 
(sorszám: 1/2018) 

2) Határozat a Tarisznya Táborok Alapítvány 2019. évi tevékenységéről. (sorszám: 
2/2018) 

 
 
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták. 
 
7.Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön.  
 

1) Határozat a 2017. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadásáról. 
(sorszám: 1/2018) 

Előterjesztő: levezető elnök. Elnök megállapítja, hogy a 2017. évről szóló számviteli tv. szerinti 
beszámolót valamennyi kuratórium tag az ülés kezdetéig kézhez kapta, az adatokat ismeri. A 
tagok kijelentik, hogy a 2017. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló adatainak birtokában 
vannak. A határozat elfogadása nyílt szavazással történik. A szavazás eredménye: támogatja: 3 
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szavazat azaz 100%, nem támogatja: 0 szavazat azaz 0%. A levezető elnök megállapítja, hogy a 
2017. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámolót, azaz a 1/2018 sorszámú határozatot a 
kuratórium egyhangúlag elfogadta. 
 

2) Határozat a Tarisznya Táborok Alapítvány 2019. évi tevékenységéről. (sorszám: 
2/2018) 

 
Előterjesztő: levezető elnök. Elnök megállapítja, hogy a Tarisznya Táborok Alapítvány 2019. évi 
tevékenységéről szóló terv dokumentumot valamennyi kuratórium tag az ülés kezdetéig kézhez 
kapta. A tagok kijelentik, hogy a Tarisznya Táborok Alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló 
terv dokumentum birtokában vannak. A határozat elfogadása nyílt szavazással történik. A 
szavazás eredménye: támogatja: 3 szavazat azaz 100%, nem támogatja: 0 szavazat azaz 0%. A 
levezető elnök megállapítja, hogy a Tarisznya Táborok Alapítvány 2019. évi tevékenységéről 
szóló 2/2018 sorszámú határozatot a kuratórium egyhangúlag elfogadta. 
 
Kelt: 
 
Aláírások: 
 
…............................................ 
levezető elnök  
 
…............................................ 
jegyzőkönyvvezető  
 
…............................................ 
jegyzőkönyv hitelesítő tag 
 
…............................................ 
jegyzőkönyv hitelesítő tag 
 
 
 

Tanú: Tanú: 

  

Neve: Perczel Jakab Antal Neve: Horváth Henriett 

Lakcím: 1125 Bp. Mátyás király út 11/C Lakcím: 1202 Bp. Szamos utca 4. 

Személyi igazolvány száma: 729803RA Személyi igazolvány száma: 621781RA 

Aláírás: Aláírás: 
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