
Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről 

 

amely készült az Első Nyúlmentő Alapítvány (Bp, 1171 Postamester u 13.), 2019. november 

23. napján, 13 órakor nyilvános kuratóriumi ülésen.  

Jelen vannak:  

Meier Krisztina, a Kuratórium Elnöke  

Kiss Magdolna, a Kuratórium Tagja 

Mód Péter, a Kuratórium Tagja 

Kovács Zsuzsanna, a Kuratórium Tagja 

távol vannak: Bodnár Cintia 

 

Kuratórium Elnöke üdvözli a megjelent kuratóriumi tagokat. Megállapítja, hogy a kuratóriumi 

ülés határozatképes.  

A Kuratórium Elnöke megállapítja, hogy a nyilvános ülésen hallgatóság megjelent. A 

hallgatóság az Alapítvány tiszteletbeli tagjai, akik a döntések meghozatalában a kuratóriumot 

segítik: 

Baráth Eszter 

Kámány Dóra 

Zimonyi Orsolya 

Levajsics Péter 

 

A Kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A Kuratórium Elnöke 

javasolja a Kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Levajsics Pétert, a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének pedig Kiss Magdolna kuratóriumi tagot válassza meg.  

 

Az elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását. 

1. napirendi pont: jegyzőkönyv vezető és hitelesítő választása  
2. Napirendi pont: 2019 évi beszámolóhoz szükséges feladatok és határidők 
3. napirendi pont: 2020. évi beszámolóval kapcsolatos feladatok, határidők  

4. napirendi pont: Közhasznúsággal kapcsolatos feladatok  

5. napirendi pont: Kuratóriumi tagsággal kapcsolatos kérdés 

6. napirendi pont: Egyéb felmerülő kérdések 

 

1. napirendi pont - jegyzőkönyv vezető és hitelesítő választása 

 
1/2019. (XI. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, 

ellenszavazat nélkül - megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Levajsics Pétert, a 

jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kiss Magdolna kuratóriumi tagot.  

 

 

2. napirendi pont - 2019 évi beszámolóhoz szükséges feladatok és határidők 

 
Meier Krisztina az éves beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a beszámolót el kell 

készíteni a jogszabályi kereteknek megfelelően, valamint egy kötetlen formában. 



 A jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámoló elkészítéshez megkérte a tagokat, 

hogy a náluk levő bizonylatokat 2020.01.20. napjáig juttassák el hozzá, hogy azokat a 

könyvelő rögzíteni tudja. A kötetlen formában megírandó beszámoló elkészítését ismét Meier 

Krisztina vállalja. 

 

 

Elnök felvezeti, hogy a közösségi média posztoknál hangsúlyozni kell az adomány 

lehetőségét. Mód Péter javasolja, hogy minden poszt végén jelöljük meg az adományozás 

lehetőségét. 

Meier Kriszta elnök javasolja, hogy több tudás alapú, tippelős játék legyen közzétéve az 

alapítvány szociális média oldalain, mely az orvosi költségek kommunikálására fókuszál. 

Tagok megtárgyalták, hogy sorsolás alapú nyereményjátékokat nem folytathatunk, mert ez 

engedélyköteles. 

 

2/2019. (XI. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, 

ellenszavazat nélkül – elfogadta a 2019 es beszámolóval kapcsolatos határidőket a 

Kuratórium Elnöke által ismertettel egyezően.  

 

 

 

3. napirendi pont - 2020. évi beszámolóval kapcsolatos feladatok, határidők 
 

Meier Kriszta elnök felvezeti, hogy pénztárral rendelkező kuratóriumi tagok készítsenek 

táblázatos kimutatást a költségekről, így jobban láthatóak a költségek. Ez megkönnyíti a 

könyvelő munkáját. 

Baráth Eszter elvállalta a könyvelő új kategorizáló kódlistájának megalkotását 2019.12.14-ig. 

Ezek alapján kuratóriumi tagok elvégzik a 2018/19 évi bizonylatok kategorizálását, melynek 

számszerű eredményeit - a közhasznúság okán - közzé kell tenni. 

Elnök felveti, hogy a 2020 évben erősíteni kell az adományozás csatornáit, hogy az 

Alapitványnak ne legyenek 2019-hez hasonló likviditási problémái. 

 

3a/2019. (IX. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: civilek felől érkező adományozási 

kéréseket, Alapítványi tagok szavazás útján egyedileg bírálják el. 

 

Kámány Dóra felveti, hogy Alapítvány bemutatkozó anyag átadása (direkt marketing) révén 

keressen meg cégeket, akik nyitottak közhasznú szervezetek támogatására. Kámány Dóra 

elvállalta a bemutatkozó anyag összeállítását 2020. január 5.-ig. 

Elnök felveti, hogy erőteljesebben kéne kommunikálni a nyulak páros tartásának 

kedvezményeit, de konkrét kedvezményt ne tegyünk közzé. 

 

3b/2019. (IX. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: a dupla örökbefogadási kedvezményeket 

tagok továbbra is egyedileg bírálják el. 

 

Meier Krisztina elővezeti, a fejlesztések kiemelkedő fontosságát, a mentésnél lévő nyulak 

minőségi ellátása érdekében. Felveti, hogy a bokodi támogatói helyszín fejlesztését 2020-ban 

is pénzbeli adománnyal támogassa az Alapítvány. 

 

3c/2019. (IX. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: a bokodi támogatói helyszín fejlesztésére 1 

millió forintos kerettámogatást szavaztak meg a 2020-as évre. 

 



3d/2019. (IX. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: Meier Kriszta elnök telkén lévő nyúl 

tartók és nyúl kifutók fejlesztésére 1000 000 forintos kerettámogatást szavaztak meg a 

2020-as évre. 

 

3e/2019. (IX. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: Baráth Eszter telkén lévő kutyakenelek 

átalakítására 500 000 forintos kerettámogatást szavaztak meg a 2020-as évre. 

 

Meier Krisztina indítványozta a 2020-as költségvetés elfogadását, melyben a fejlesztések 

mellett a honlapfejlesztés, és a kintlévőségek behajtása is fontos szerepet játszik.  

 

3f/2019. (IX. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, 

ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy a 2020-as költségvetés elfogadásra kerüljön. 

 

 

4. napirendi pont -  Közhasznúsággal kapcsolatos feladatok 
 

A közhasznú minősítéshez szükséges önkéntesek bevonása a tevékenységbe. Ehhez az 

Alapítvány önkénteseket toboroz. Meier Krisztina javasolja, hogy az önkéntesek 2020.03.01. 

napjával nyilatkozzanak csatlakozási szándékukról. Az önkéntes tagok összefogására egy 

külön facebook csoport fog üzemelni. A létrehozását Levajsics Péter vállalja. 

 

4/2019. (IX. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: az önkéntesek bevonását és összefogását 

Levajsics Péter  intézi a 2020-as évben. 

 

 

5. napirendi pont - Kuratóriumi tagsággal kapcsolatos kérdés 
 

Meier Krisztina elnök elővezeti, hogy a távol maradó Bodnár Cintia továbbiakban nem 

kívánja betölteni a a kuratóriumi posztot, ezúttal benyújtja lemondását, a tovább iakban a 

kuratórium munkájában sem szeretne részt venni. Kurátornak a továbbiakban Baráth Esztert 

indítványozza, majd a kérdést szavazásra bocsátja. Baráth Eszter a jelölést elfogadta. 

 

5/2019. (IX. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, 

ellenszavazat nélkül – elfogadta Bodnár Cintia lemondását, és Baráth Esztert 

kurátornak választotta. 

 

 

6. napirendi pont: Egyéb felmerülő kérdések 

 

Meier Krisztina felveti, hogy Levajsics Péter kapjon ellentételezést a weboldal kezeléséért, 

tartalmak feltöltéséért, mert a közhasznúság miatt meg fog növekedni a weboldal módosítási 

igények száma, és fontossá válnak a határidők. Levajsics Péter számlaképes, javasolta 

átalánydíjas konstrukció elfogadását. 

 

6/2019. (IX. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, 

ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy a továbbiakban a honlap tartalomfejlesztéséért 

Levajsics Péter díjazásba részesüljön.  
 



A Kuratórium Elnöke a fenti határozatokat bevezeti a Határozatok Könyvébe, továbbá 

intézkedik az Alapítvány honlapján való közzétételükről. 
 Jegyzőkönyv lezárva: 15 óra 22 perckor. 


