
                                                                                                                       

 

A szervezet neve: Agrárifjúságért Alapítvány  
                             4400 Nyíregyháza Krúdy köz 2. 
 

Jegyzőkönyv 
 

1.A szerv neve:  

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb 

 

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 

2022. május 23. /Hétfő/ 13:30 

 

3.Az ülés helye:  

ÉASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola 

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.sz. 

 

4. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: 
Csabai László Mátyás elnök 
Dr. Horváth Lászlóné          tag  
Jungné Molnár Marianna Katalin      tag 
Gajdos István Péter                                  tag 
Tóth Pál                                titkár 
 

5.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés 

esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

 

Levezető elnök neve: Csabai László Mátyás 

Jegyzőkönyvvezető neve: Jungné Molnár Marianna Katalin 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén):-------- 

 

Szavazatszámláló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve:--------- 

 

6. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés  

a.  határozatképes 

b.  nem határozatképes 

 

7. Napirend 

Napirendi pontok: 

A közgyűlés 

napirendje: 

 

Sorszám: 2022-01 
A 2021.évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 

Előadó: Csabai László Mátyás kuratóriumi elnök 

  

A megjelentek a fenti napirendi pontot elfogadták. 
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8.Határozathozatal: az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [az egyes napirendi pontok 

ismertetésénél elhangzottak lényege, a határozat egyedi megjelölése (pl.12/2014. (III.15.) 

számú  határozat), határozatképesség megállapítása, a határozathozatal módja (nyílt vagy 

titkos), a szavazás eredménye (támogató és ellenszavazatok száma, a szavazás pontos 

eredményének megállapítása), a határozat pontos szövege] 

 

Határozat 

sorszám: 
1/2022. 

(05.23.) 

sz.határozat 

Döntés a 2021.évi egyszerűsített beszámoló és 

közhasznúsági melléklet elfogadásáról. 

Előterjesztő, szóbeli 

kiegészítés 

----------------- --------------------------------------------------------------------- 

Szavazás a 

napirendről: 
1/2022. 

(05.23.) 

sz.határozat 

Igen 

szavazat: 

100,00% 

Nem 

szavazat: 

0,00% 

Tartózkodás: 

0,00% 

Határozat: 

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a  

2022-01. sorszámmal ellátott napirendi pontot egységes szerkezetben 

a módosításokkal együtt 
egyhangúlag  elfogadták . 

 

 

Egyéb: 

 

- Jelen és beadásra váró pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi és tartalmi tudnivalók 

ismertetése.  

 

A kuratóriumi ülésen jelenlévők egyetértésük jeléül jelen jegyzőkönyvet aláírásukkal el-

látják. 

A levezető kuratóriumi elnök megállapítja, hogy egyéb megtárgyalandó nem szerepel a 

napirenden, így a jegyzőkönyvet 3, azaz három oldallal lezárja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

3 

 

 

 

 
Aláírások: 

 

 

 

…............................................                                               …………………………………… 
       Csabai László Mátyás                                             Dr. Horváth Lászlóné                                                                   
levezető kuratóriumi elnök                                                                              kuratóriumi tag 
 

 

                       
 

…............................................                                                                 ……………………………………  
Jungné Molnár Marianna Katalin                                                             Jungné Molnár Marianna Katalin    
       jegyzőkönyvvezető                                                                                      kuratóriumi tag  
                                                                                                                                          

                                                

 

 

 

…………………………….…..                                                                   ……………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Gajdos István Péter                                                                                                                     Tóth Pál 
   kuratóriumi tag                                                                                                      kuratóriumi titkár 
    
                                                               

     

                                                                                                                          
                                                       

 

Tanú                                                                                  Tanú 

                                                   

neve:                                                                                  neve: 

lakóhelye:                                                                          lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:                                              személyi igazolvány száma: 

aláírás:…………………                                                   aláírás:.………………… 

 

 

 

 Kelt: Nyíregyháza, 2022.05.23. 

 

 

 

P.H 


