
A szervezet neve: Agrarifjusagert Alapitvany

1 .A szerv neve:
a. kozgyiiles b. elnokseg

Jegyzokonyv

c. kuratorium d, egyeb

2.Az ules idopontja fev/honap/nap/ora):
2021.02.11. /Csiitortok/ 146ra 00 perc
Megjegyzes:
A kuratoriumi ules a jarvanyugyi helyzetre valo tekintettel az egeszsegvedelmi szabalyok
szigoni betartasaval, online /meeting/ formaban tortenik.
3. Az iilesen jelen vannak az alabbi szemelyek:
Csabai Laszlo M&tyas kuratorium elnok
Majome Bir6 Eva kuratoriura tag
Gajdos Istvan Peter kuratorium tag
Dr. Horvath Laszlone kurat6rium tag
Jungne Molnar Marianna Katalin kuratorium tag
Toth Pal kuratorium titkar

4.Az iilesen jelen levok levezeto elno'kot. jegyzokonyvvezetot es (kizarolag kozgyjiles
eseteben) ket iegyzokonyvet hitelesitot valasztanak.

Levezeto elnok neve: Csabai Laszlo Maty as
Jegyzokonywezeto neve: Jungne Molnar Marianna Katalin
Jegyzokonyv hitelesftok neve (kozgyiiles eseten):
Szavazatszamlalo bizottsag (ainennyiben az tiles azt valasztott) tagjainak neve:

5. Levezeto elnok a hatarozatkepesseg vizsgalata soran a megjelentek szamara tekintettel
megallapitia. hogy az iiles/kozgyules
a. hatarozatkepes
b. nem hatarozatkepes

6. Napirend
Napirendi pontok:

A kozgyiiles
napirendje:

Sorszam: 1/2021-01

1/2021-02

Dontes a jarvanyugyi helyzet miatti bev&eli forrasok bovftesdrol.

A 2021 , evi munkaterv megbeszelese

Pn\r£h

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadtak.



7.Hatarozathozatal: az egyes napirendi pontokra nezve kiilon-kiilon. [az egyes napirendi pontok
ismertetesenel elhangzottak lenyege, a hatarozat egyedi megjelolese (pi. 12/2014. (III. 15.)
szamu hatarozat), hatarozatkepesseg megallapitasa, a hatarozathozatal modja (nyilt vagy
titkos), a szavazas eredmenye (tamogato es ellenszavazatok szama, a szavazas pontos
eredmenyenek megallapitasa), a hatarozat pontos szovege]

Sorszam: 1/2021-01

E!6terjeszt6, szobeli
kiegeszites

Szavazas a
inapirendro):

D6nt6s a 2021. £vi jSrvdnyiigyi helyzet miatti beveteli forrasok b6v(teser61

A tanulok tamogatasa, az iskolai muakaban valo hatekony reszveteluk
celjabol.

Levezetfi elnok

: 1/2021-01 Igen
! szavazat: 100,00%

iNem
0,00%

Tartozkodas:
0,00%

Hatarozat:
A levezeto elnSk megdllapitja, hogy a kuratoriumi iil£s tagjai az egy
sorszammal ellatott napirendi pontot egyseges szerkezetben a
modositasokkal egyutt egyhangulag elfogadtak.

Egyeb:
- 2021.evi aktualis feladatok

- tanulok tamogatasanak lehetosegei a 2021.evben

A kuratoriumi ulesen jelenlevok egyetertesiik jeleiil jelen jegyzokonyvet alairasukkal el-

latjak.

A levezeto kuratoriumi elnok niegallapitja, hogy egyeb megtargyalando nem szerepel a

napirenden, igy a jegyzokonyvet 2, azaz ket oldallal lezarja.

Kelt: Nyiregyhaza, 2021.02.11.

Alaiiisok:

levezeto elndk

jegyzokonyvvezeto

Agrarifjusagert Alspi'tvany
4400Nyiregytiaza. Khldy*az2.

Adosza-n: 18801978-1-15
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