
 

2013. 

 

 

A Csányi Alapítvány Kuratóriuma az alább felsorolt határozati pontokban döntött. 

 

 

 

A Kuratórium a/z 

 

 

1/2013. (2013.03.05) sz. határozatában  

elfogadta a Csányi Alapítvány 2013. évi Tevékenységi és Ellenőrzési tervét. 

 

2/2013. (2013.03.05) sz. határozatában  

elfogadta az Alapítvány 2013. évi Költségvetési tervét.  

 

 

3/2013. (2013.03.05) sz. határozatában 

elfogadta Csányi Alapítvány 2012. évi Beszámolóját. 

 

4/2013. (2013.03.05) sz. határozatában 

jóváhagyta a Csányi Alapítványhoz 2012. október 19. és 2013. február 11. között 

érkezett adományok befogadását. 

 

5/2013. (2013.03.05) sz. határozatában 

jóváhagyta két tehetséggondozó csoport indítását Mohácson,  2014-ben. 

 

6/2013. (2013.03.05) sz. határozatában 

a 2011. május 25-én elfogadott, 2011. január 1-jétől hatályos Befektetési 

Szabályzatának 3.3. befektetési ügyintézők tevékenységére vonatkozó szabályok 

pontja alapján elfogadta a befektetési ügyek intézésében 2013. január 1-jétől történő 

változásokat. 

 

7/2013. (2013.03.05) sz. határozatában 

elfogadta a 2013. évi beválogatás kiírásáról, új kollegák felvételéről,  a 

befektetésekről, a félévi tanulmányi eredményekről, a továbbtanulási tervekről, 

felvételikről, a pécsi költözésről, pályázati lehetőségekkel kapcsolatban összeállított 

tájékoztatót. 

 

8/2013. (2013.05.21) sz. 

A kuratórium elfogadta a Csányi Alapítvány 2012. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját a közhasznúsági tevékenységről. 

 



9/2013. (2013.05.21) sz. 

A kuratórium elfogadta a Csányi Alapítvány 2013. évi beválogatás beszámolóját, 

döntött a felvételre szánt gyerekekről. A 2013/14. tanévre beválogatott gyerekek 

száma Pécsen, Nagybajomban, és Szegeden 15 fő, a három helyszínen összesen 45 fő. 

 

10/2013. (2013.05.21) sz. 

A kuratórium jóváhagyta a Csányi Alapítványhoz 2013. február 12 – 2013. május 9. 

között érkezett adományok beérkezését. 

 

11/2013. (2013.05.21) sz. 

A kuratórium elfogadta a középiskolai felvételi eredményekről, a 2013. I. negyedévi 

befektetésekről, valamint a folyamatban lévő ügyekről készített tájékoztatót. 

 

12/2013. (2013.11.12) sz. 

A kuratórium döntött a mohácsi Közösségi Ház helyszínéről és az építkezés 

megkezdéséről. 

 

13/2013. (2013.11.12) sz. 

A kuratórium elfogadta a Csányi Alapítvány 2014. évi költségvetés tervezésének 

kereteit. 

 

14 /2013. (2013.11.12) sz.  

A kuratórium döntést hozott 3 diák Életút Programból való kikerülése ügyében, akik 

ennek értelmében 2013.09.01-tól nem tagjai a Csányi Alapítványnak.  

 

15 /2013. (2013.11.12) sz. 

A kuratórium jóváhagyta Csányi Alapítványhoz 2013. május 10 – 2013. október 30. 

között érkezett adományokat. 

 

16 /2013. (2013.11.12) sz. 

A kuratórium elfogadta a 2011. május 25-én hatályba lépett Támogatási és Ösztöndíj 

Szabályzat módosítását.  

Hatályos 2013. szeptember 1-től, érvényes visszavonásig. 

 

17 /2013. (2013.11.12) sz. 

A kuratórium elfogadta a Tájékoztató a Kaposvári Közösségi Ház költözéséről, 

Beszámoló a nyári táborokról / Elégedettségi kérdőívek eredményei, Tájékoztató a 

továbbtanulásról, felvételi eredményekről, Tájékoztató a bekerülő gyerekekről, 

Tájékoztató a pályázatokról, Tájékoztató az Alapítvány III. negyedévi befektetéseiről, 

Tájékoztató a 2013. Csányi Alapítvány költségvetés 1-8. havi tervteljesüléséről, 

Tájékoztató a szociometriai mérésekről készített tájékoztatóit. 


