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Jegyzőkönyv
a2020. december 18-i kuratóriumi ülés határozatairől

Készült: A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Atapítvány hivatalos kÖzponti
elektronikus levelezési felületén (rakellen@rakelien.hu), valamint az igazgatő
telefonján

Jelen vannak:
Prof. Dr. Kiss István elnök
Prof. Dr. H"gyr Gabriella kurátor
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Németh Márta
Vajda Máfia
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,,Egyéb" napirendi pont egyeztetésére: Dr. Juhász György aIapítő juhaszg.vorg}r48@8rnaÍl.ccm

Prof. Dr. Kiss István megállapítja, hogy a meghívók kiküldése az eIőírt időben megtörtént, a 3 fős

kuratóriumból mindenki részt vesz az elektronikus formában megtartott Ülésen. A
kuratóriumi ülés határozatképes.

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek prof. Dr. I{egyi Gabriella kurátort és Németh Márta
kurátort, jegyzőkönywezetőnek Vajda Márta igazgatőt kéri fel,

Jelenlévő kuratóriumi tagok a hitelesítőket és a jegyzőkönywezetőt az érintettek
tartőzkod,ása mellett - egyhangúlag megsz avazzák

Prof. Dr. Kiss István ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, és felteszi a kérdést, hogy van-e

valakinek kiegészítés e, j avaslata a napirendi pontokhoz?

KH-6./2020. sz. (12. 18.) kuratóriumi határozat
A napirendi pontokhoz nincs kiegészítés, azt a Kuratórium az alábbiak szerint egyhangúlag
elfogadja.

Napirend:

1. Beszámoló az alapítvány 2020, évben végzeít tevékenységéről, elfogadás

2, Az alapitvány 2O2L évi szakmai tervének és programjainak ismertetése, elfogadása

3. Az a|apitvény 202I. évi költségvetésének ismertetése, elfogadása

4. Egyéb -202I. januar 1-tő1 esedékes új alapítói okirat bejegyeztetése

1. sz. napirendi pont
2020. évi beszámolő az alapítvány tevékenységéről
Vajda Márta



KII-7./2020. sz. (12. 18.) kuratóriumi határozat
A beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

2. sz. napirendi pont
Áz alapitvány 202'l,. évi szakmai tervónek és programjainak ismertetése, elfogadása
Vajda Márta

KII-8./2020. sz. (12. 18.) kuratóriumi határozat
A2021. évi szakmai program tervezetét a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

3. sz. napirendi pont
Az a|apítvány 2021. évi költségvetésének ismertetése, elfogadása
Vajda Márta

KII-9./202 0. sz. (1 2. 1 8.) kuratóriumi határozat
A kuratórium egyhangúlag elfogadja a2O2L. évi költségvetést.

4. sz. napirendi pont
Egyéb
Yajda Márta

KII-I0./2020. sz. (12. 18.) kuratóriumi határozat
A Kuratórium egyhangúlag elfogadja az új okirat bejegyeztetésével kapcsolatos teendőket.

A jegyzőkönyv lezárva 17.00 órakor.

Budapest, 2020. december 18.
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