
 

A Csányi Alapítvány kuratóriuma az alább felsorolt határozati pontokban döntött 

 

 

 

A Kuratórium 2017.03.28-án a/z 

 

 

1./2017. (2017.03.28) sz. határozatában 

 egyhangúlag elfogadta az „Egyszerűsített éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés a 

Csányi Alapítvány 2016. évi közhasznú tevékenységéről“ címmel készített beszámolót 

(független könyvvizsgálói jelentés, mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, 

közhasznúsági melléklet). 

 

2./2017. (2017.03.28) sz. határozatában 

egyhangúlag elfogadta a Csányi Alapítvány által a 2016. évben nyújtott alternatív 

napközbeni ellátásról készített beszámolót. 

 

3./2017. (2017.03.28) sz. határozatában 

egyhangúlag elfogadta a 2016. évi költségvetési terv teljesüléséről és a 2017. évi 

költségvetési tervről készített beszámolót.  

 

4./2017. (2017.03.28) sz. határozatában 

egyhangúlag elfogadta a Csányi Alapítvány 2017. évi Tevékenységi és Ellenőrzési 

tervét. 

 

5./2017. (2017.03.28) sz. határozatában 

befogadta a Csányi Alapítványhoz 2016. december 7 - 2017. március 27. között 

beérkezett adományokat. 

 

6./2017. (2017.03.28) sz. határozatában 

egyhangúlag elfogadta a Számviteli Szabályzat módosítását. Hatályos: 2017. január 1-

től, érvényes visszavonásig. 

 

7./2017. (2017.03.28) sz. határozatában 

egyhangúlag elfogadta a Befektetési Szabályzat módosítását. Hatályos: 2017. január 

1-től, érvényes visszavonásig. 

 

8./2017. (2017.03.28) sz. határozatában 

tudomásul vette a 2016. év IV. negyedév teljesítményéről készített Befektetési 

jelentést, valamint az aktualitásokról elhangzott szóbeli tájékoztatót. 

 

  



A Kuratórium 2017.05.12-én a/z 

 

 

9./2017. (2017.05.12) sz. határozatában 

döntött a 2017. évben felvételre szánt gyerekekről. A 2017/18. tanévben a 

beválogatásra kerülő gyerekek száma Jászberényben 15+2 fő, Nagybajomban 15+2 

fő. A kuratórium 2017-ben a feltételes felvételtől eltekintett, Jászberényben 17 fő, 

Nagybajomban 17 fő, összesen 34 fő felvételéről döntött. 

   

 

10./2017. (2017.05.12) sz. határozatában 

egyhangúlag befogadta a 2017. március 28. és 2017. május 11. között beérkezett 

adományokat. 

 

 

11./2017. (2017.05.12) sz. határozatában 

tudomásul vette a 2017. I. negyedévi befektetésekről készített jelentést, valamint a 

folyamatban lévő ügyekről elhangzott szóbeli tájékoztatót. 

 

 

 

  



A Kuratórium 2017.11.23-án a/z 

 

12./2017. (2017.11.23) sz. határozatában 

 

egyhangúlag elfogadta a Csányi Alapítvány 2018. évi költségvetés tervezésének 

szempontjait. 

 

13./2017. (2017.11.23) sz. határozatában 

döntött a 2018. évre vonatkozó fejlesztési tervről, melynek értelmében Szegeden 

csoportbővítés keretében (2x15 fő), míg Kaposváron új csoport indításával (15 fő), összesen 

45 fő beválogatására kerülhet sor.  

 

14./2017. (2017.11.23) sz. határozatában 

befogadta a Csányi Alapítványhoz 2017. május 12. és 2017. november 23. között 

beérkezett adományokat. 

 

15./2017. (2017.11.23) sz. határozatában 

döntött az Életút Programból kikerülő gyerekekről. 

Az Életút Programból való kivezetés napja: 2017. december 31. 

 

16./2017. (2017.11.23) sz. határozatában 

megalapította az Ágoston Attila-díjat a Csányi Alapítvány céljait támogatók, az Életút 

Programot szakemberként végrehajtók, valamint támogatottként  sikeresen teljesítők 

elismerésére.  

 

17./2017. (2017.11.23) sz. határozatában 

tudomásul vette a  2016/2017. tanév táborairól, az Alapítvány II. és III. negyedévi 

befektetéseiről készített jelentést, a 2017 Informs Decision Analysis Practice Award 

Díjról (szóbeli), az Elnöki keretből támogatottakról (szóbeli), a befektetési lehetőségek 

bővítéséről (szóbeli) és a folyamatban lévő ügyekről elhangzott szóbeli tájékoztatást. 

 


