Kuratóriumi Ülés Jegyzőkönyve
A Jobb Életért, A Jobb Emberért Alapítvány kuratóriumi ülést tart az alapítvány székhelyén
(1116 Budapest, Gyékényes utca 17.).
Jelen vannak:
Koncz Balázs - kuratóriumi elnök
Pető Gábor - kuratóriumi elnökhelyettes
Dr. Győrffy Zsuzsanna - kurátor
Márk Zoltán - alapító
Jegyzőkönyvvezető: Pető Gábor
A kuratóriumi elnök tájékoztatja a résztvevőket, hogy tárgyát tekintve a kiküldött meghívónak
megfelelő, az alábbiak szerint részletezett napirendi pontokban foglaltakról lenne szükséges
döntenie a kuratóriumnak meglátása szerint, amennyiben valamely kurátor nem emel kifogást,
illetőleg bemutatásra kerülne az Alapítvány módosításra került Alapító Okirata.
Napirendi pontok:
1. Határozathozatal a Tisztelt Fővárosi Főügyészség TM. 356/2009/2-II. felszólalásának 3./, 4./,
5./ pontjaiban foglaltakról.
2. A 2009. 05. 07-i kuratóriumi ülésen hozott 2. B, 3., 4. és 5. számú határozatok hatályon kívül
helyezése.
3. A 2009. 05. 07-i kuratóriumi ülésen hozott 2. B határozat értelmének megfelelő határozat
hozatala Dr. Győrffy Zsuzsanna kurátornak a szavazásban történő részvétele nélkül.
4. A 2009. 05. 07-i kuratóriumi ülésen hozott 6. számú határozat kiegészítése.
5. A módosításra került Alapító Okirat az alapító általi bemutatása a kuratóriumnak.
A kuratórium egyhangúlag hozzájárul az ismertetett napirendi pontok megvitatásához és a
szükséges döntéshozatalhoz.
1. A kuratórium a Tisztelt Fővárosi Főügyészség TM. 356/2009/2-II. felszólalásának 3./, 4./,
5./ pontjaiban foglaltakkal egyetért, meglátása szerint helyesen került megállapításra,
hogy egyes kérdéseket illetően az alapítvány gyakorlati működése eltért az Alapító
Okiratban meghatározott, törvényes előírásoktól. Ezt követően a kuratórium egyhangúlag
döntött az ügyészségi felszólalás a megjelölt pontjaiban foglalt indítványokkal való
egyetértéséről.

2. A kuratórium, a Tisztelt Fővárosi Főügyészség TM. 356/2009/3 felszólalásának
megfelelően, egyhangú döntésével hatályon kívül helyezi a 2009. 05. 07-i kuratóriumi
ülésen hozott 2. B, 3., 4. és 5. számú határozatait.
3. A kuratórium Dr. Győrffy Zsuzsanna kurátor tartózkodása mellett, Koncz Balázs és Pető
Gábor kurátorok szavazatával, tehát a leadható szavazatok 2/3-ával elfogadja a Dr.
Győrffy Zsuzsanna részéről támogatásként felajánlott 250.000,- Ft összeget.
4. A kuratórium egyhangúlag dönt arról, hogy a Pénzkezelési Szabályzatot hatályon kívül
helyezi, mert még nem találja szükségesnek, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzat megalkotását is korainak tartja. Amikor bármelyik szükségessé válik,
természetszerűleg megalkotásra kerül.
5. Az alapító bemutatja a kuratóriumnak az Alapítvány módosított Alapító Okiratát, egy-egy
példányát át is adja a kurátoroknak. Kifejti, az okirat azért került módosításra, hogy az
Alapítvány törvényes működése kivitelezhető és fenntartható legyen. Figyelmezteti a
kurátorokat, hogy az Alapító Okirat módosított rendelkezései kizárólag jogerős bírósági
nyilvántartásba vétellel hatályosulnak.
Koncz Balázs kuratóriumi elnök, egyéb észrevétel és felszólalás hiányában, az ülést berekeszti.

Budapest, 2009. szeptember 28.
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