JEGYZŐKÖNYV

Készült a
REMÉNY GYERMEKEINKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
(1085 Budapest, József körút 34, II. emelet 1/B, telefon: 06-1-408-7612,
bankszámlaszám: 11708001-20548609, adószám: 18587999-1-42,
nyilvántartási szám: Heves Megyei Bíróság A-911-10-01-000911)
2019. május 5-i, délután 16 órai kezdettel tartott, éves rendes kuratóriumi üléséről.

Jelen vannak:
Dr. Nagy Kálmánné

kuratóriumi elnök

Ratkovszky-Nagy Nikolett

kuratóriumi tag, hitelesítő

Neubrand József

kuratóriumi tag

Kissné Csók Margit

a felügyelőbizottság elnöke

Veres László

felügyelőbizottsági tag

Kiss Károly

felügyelőbizottsági tag

Kiss László

alapító

Katrinák Zsombor

jegyzőkönyvvezető

Tárgy: az elfogadott napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

A kuratórium beszámolója a 2018. évről
Javaslat a 2018. évi beszámoló elfogadására
A felügyelőbizottság előterjesztése
A 2018. évi beszámoló elfogadása
A 2018. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

Dr. Nagy Kálmánné
köszöntötte a megjelenteket a közgyűlésen, és megállapította, hogy a közgyűlés teljes
számban jelen van, és határozatképes.
Felkérte Ratkovszky-Nagy Nikolettet a jegyzőkönyv hitelesítésére, és Katrinák Zsombort a
jegyzőkönyv vezetésére.

A kuratórium beszámolója a 2018. évi tevékenységről
Dr. Nagy Kálmánné:
Az alapítvány a 2005. évtől folyamatosan működött céljai eléréséért. Az elmúlt évihez
hasonló tevékenységet folytattunk.
2018-ban bevételeink a 2017. évihez képest kissé emelkedtek, míg működési költségeink
tovább csökkentek. Bérleti díjon mintegy 267 ezer forintot takarítottunk meg.
A kiadások terén továbbra sincs munkabér és járulékai kifizetés, illetve tavaly a telefon
költségeinket tovább tudtuk csökkenteni.
Ebben az évben sincs semmifajta tartozásunk. 1.674 ezer forintos egyenlegünk 1.921 ezer
forintosra nőtt részben a futó mentőállomás program átmenő kivitelezése miatt.
Egri székhelyünk megszűnt, valamint budapesti irodánk bérletét is megszüntették, így
munkánkat a VIII. kerületi lakásomban folytatjuk. A székhelymódosítás minden hivatalos
tennivalóját elvégeztük, bejelentettük, adószámunk utolsó két karaktere is ezért változott meg.
Honlapunk is folyamatosan működik, az összes fontos eseményről, elvégzett munkáról, illetve
az alapítványt érintő változásokról is számot adunk rajta, valamint minden lényeges
tájékoztatást ott is közlünk. Honlapunk üzemeltetését az alapító, Kiss László önkéntes
tevékenység keretében végzi.
A kapott adományokból az év során 1 alkalommal 622.655 forint értékben tudtunk
mentőfelszerelést vásárolni (53/2018 határozat), ezt 2019 januárjában adtuk át
hivatalosan.
A Mátyásföldi és Rákoskeresztúri Mentőállomásnak továbbra is gyűjtünk
eszközvásárlásra. Ezt a célt fogalmaztuk meg, és célkitűzésünket maradéktalanul
teljesítettük.
Ebben az évben is Kocsis Kevin gyógykezelésére szántuk a kapott SZJA 1%-os
felajánlásokat, amelyet Kocsis Kevin édesanyjának ki is fizettünk. Az 54/2018.09.25
határozat szerint a kapott 46.930 forint összeget 60.000 forintra kiegészítettük.
Az Alapítvány az 55/2019 szám alatt, szavazás után, egyhangúlag (3 szavazat) elfogadta
a 2018. évi múködésről szóló beszámolót.
Kissné Csók Margit a felügyelőbizottság részéről elmondta, hogy az alapítvány müködése a
2018. évben továbbra is törvényes, gazdálkodása megfelelt a vonatkozó jogszábályoknak,
ezért javasolta a 2018. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló előterjesztését, és
elfogadását.
Dr. Nagy Kálmánné szóbeli kiegészítésben részletezte az elmúlt év pénzügyi történéseit,
illetve kifejtette, hogy az alapítvány a vállalt feladatait sokkal nehezebben tudja ellátni.

Az Alapítvány az 56/2018 szám alatt, szavazás után, egyhangúlag elfogadta a számviteli
törvény szerinti pénzügyi beszámolót is.
Az Alapítvány az 57/2018 szám alatt ugyanúgy egyhangúlag elfogadta a közhasznúsági
jelentést.

A jelenléti ív, a pénzügyi beszámoló, és a közhasznúsági jelentés jelen jegyzőkönyv
mellékleteit képezik.
A jegyzőkönyv lezárva 17 óra 20 perckor.
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Ratkovszky-Nagy Nikolett
hitelesítő

Katrinák Zsombor
jegyzőkönyvvezető

