
2012. 

 

A Csányi Alapítvány Kuratóriuma az alább felsorolt határozati pontokban döntött. 

 

 

A Kuratórium a/z 

 

1/2012. (2012.03.05) sz. határozatában  

 

felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy az Alapítvány Együttélési szabályait és 

Házirendjét megszegő (pl. bukott) és a lefolytatott fegyelmi eljárásban  kizárás 

büntetéssel sújtott tanulók ügyében hozott fegyelmi határozatot azonnal végrehajtsa. 

A kizárás végrehajtásáról a Kuratóriumot a következő ülésen tájékoztatni kell. 

 

2/2012. (2012.03.05) sz. határozatában  

 

elfogadta a Csányi Alapítvány 2012. évi költségvetését. 

 

3/2012. (2012.03.05) sz. határozatában  

 

döntést hozott a Csányi Alapítvány 2011.11.22-ei kuratóriumi ülése óta beérkezett 

támogatások összegének befogadásáról. 

 

4/2012. (2012.03.05) sz. határozatában  

 

egyhangúlag elfogadta az „Éves jelentés – 2011. Csányi Alapítvány a Gyermekekért“ 

c. beszámolót. 

 

5/2012. (2012.03.05) sz. határozatában 

 

elfogadta a Csányi Alapítvány 2011/2012. tanév I. félévi nyelvi versenyének 

eredményeiről készített beszámolót. 

 

6/2012. (2012.03.05) sz. határozatában 

  

döntést hozott 1 fő Életút Programból való kikerülése ügyében, a tanuló sorsának 

nyomonkövetésével, meghagyva a visszatérés lehetőségét. 

 

7/2012. (2012.03.05) sz. határozatában 

 

döntött 1 tanuló Életút Programba való visszavételéről. 

 

8/2012. (2012.03.05) sz. határozatában  

 

elfogadta a Csányi Alapítvány 2012. évi Tevékenységi és Ellenőrzési tevét.  



 

9/2012. (2012.05.16) sz. határozatában 

 

elfogadta a Csányi Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentést. 

 

10/2012. (2012.05.16) sz. határozatában  

 

elfogadta a „Beválogatás 2012.”c. beszámolót. 

 

11/2012. (2012.05.16) sz. határozatában 

  

jóváhagyta a Csányi Alapítványhoz 2012. március 5 - 2012. május 15. között beérkező 

támogatásokat. 

 

A 2012.05.21-én írásbeli szavazással meghozott határozata 

 

12/2012. (2012.05.21) sz. írásbeli határozatában 

 

döntött, arról hogy a 2012. évi Beválogatási pályázat eredményeire tekintettel a 

beválogatott gyerekek számát 2 fővel növeli.  

 

13/2012. (2012.10.30) sz. határozatában  

  

elfogadta a Csányi Alapítvány 2013., 2014., 2015. évi Fejlesztési tervét. 

 

14/2012. (2012.10.30) sz. határozatában  

 

elfogadta az aktualizált Életút Programot. 

 

15/2012. (2012.10.30) sz. határozatában  

 

elfogadta az új „A Csányi Alapítvány Támogatási és Ösztöndíj Szabályzatát 

(Pályázatok és támogatások belső ügyrendje)“. 

 

16/2012. (2012.10.30) sz. határozatában 

  

elfogadta a Csányi Alapítvány 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet szerint elkészített 

2012. évi Költségvetési tervét. 

 

17/2012. (2012.10.30) sz. határozatában  

elfogadta az új Számviteli Szabályzatot. 



 

18/2012. (2012.10.30) sz. határozatában  

elfogadta az új Pénz-és Értékkezelési szabályzatot.  

 

19/2012. (2012.10.30) sz. határozatában  

 

jóváhagyta a Csányi Alapítványhoz 2012. május 16 - 2012. október 18. között érkezett 

adományok befogadását. 

 

20/2012. (2012.10.30) sz. határozatában 

  

elfogadta a Csányi Alapítvány 2012. I-III. negyedévi beszámolóját a  befektetett 

eszközökről. 

 

21/2012. (2012.10.30) sz. határozatában  

 

jóváhagyta a 2013. évi költségvetés tervezésének szempontjait.  

 

22/2012. (2012.10.30) sz. határozatában 

 

döntött az Életút programból kikerülő 3 diákról.  

 

23/2012. (2012.10.30) sz. határozatában 

  

A kuratórium tájékoztatót fogadott el:  

a 2011/2012. tanév központi táborairól, a Pályázatokról, az Önkéntes 

foglalkoztatásáról, az 1%-os támogatásról és kampányról, a Tanulmányi 

eredményekről, valamint a 2012. évi költségvetés 1-8. havi teljesüléséről. 

 

 

 

 

 

 

       

 


