
A Csányi Alapítvány kuratóriuma az alább felsorolt határozati pontokban döntött 

 

 

 

 

A Kuratórium 2018.03.27-én a/z 

 

 

 

1./2018. (2018.03.27) sz. határozatában 

 egyhangúlag elfogadta az „Egyszerűsített éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés a 

Csányi Alapítvány 2017. évi közhasznú tevékenységéről“ készített beszámolót 

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

valamint a közhasznúsági mellékletet. 

 

2./2018. (2018.03.27) sz. határozatában 

egyhangúlag elfogadta a KŐHEGY Audit Ügyviteli Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói 

mandátumának meghosszabbítását 2018., 2019., 2020. évre vonatkozóan. 

 

3./2018. (2018.03.27) sz. határozatában 

elfogadta a Csányi Alapítvány által nyújtott alternatív napközbeni ellátásról a 2017. 

évben készített beszámolót. 

 

4./2018. (2018.03.27) sz. határozatában  

egyhangúlag elfogadta a 2017. évi költségvetési terv teljesüléséről, és a 2018. évi 

költségvetési tervről készített beszámolót.  

 

5./2018. (2018.03.27) sz. határozatában  

egyhangúlag elfogadta a Csányi Alapítvány 2018. évi Tevékenységi és Ellenőrzési 

tervét. 

 

6/2018. (2018.03.27) sz. határozatában  

befogadta a Csányi Alapítványhoz 2017. november 23 - 2018. március 26. között 

beérkezett adományokat. 

 

7./2018. (2018.03.27) sz. határozatában 

egyhangúlag elfogadta a Számviteli Szabályzat módosítását. Hatályos: 2018. január 1-

től, érvényes visszavonásig. 

 

8./2018. (2018.03.27) sz. határozatában 

egyhangúlag elfogadta a Befektetési Szabályzat módosítását. Hatályos: 2018. április 

1-től, érvényes visszavonásig. 

 

9./2018. (2018.03.27) sz. határozatában 

egyhangúlag elfogadta a Cafetéria Szabályzat módosítását. Hatályos: 2018.január 1-

től visszavonásig. 

 

 

 



10./ 2018. (2018.03.27) sz. határozatában 

döntött a 16./2017. (2017.11.23) számú kuratóriumi határozat alapján az Ágoston 

Attila díjban részesülő 2 fő személyéről, akik a támogatók köréből oklevél és 

emlékplakett átvételében részesülnek; továbbá döntést hozott az önkéntesek körében 

megjelölt 3 főről, akik pénzbeli elismerés átvételére jogosultak. 

A díjat évente egy alkalommal, az Életút Napon az Alapító és a Kuratórium elnöke 

adja át. 

 

11./ 2018. (2018.03.27) sz. határozatában 

döntött a Csányi Alapítvány 6, legeredményesebb tanulójának az Életút Napon történő 

díjazásáról.  

 

12./ 2018. (2018.03.27) sz. határozatában 

tudomásul vette a 2017. év IV. negyedév teljesítményéről készített Befektetési 

jelentést, valamint az aktualitásokról elhangzott szóbeli tájékoztatót. 

 

  



A Kuratórium 2018.05.28-án a/z 

 

13./ 2018. (2018.05.28) sz. határozatában 

egyhangúlag döntött a 2018. évben felvételre szánt gyerekekről, melynek értelmében 

a 2018/19. tanévben Kaposváron új csoport indításával 15+2 fő, Szegeden az I. és II. 

csoport csoportbővítésével 15+3 fő beválogatására kerülhet sor. A kuratórium 2018-

ban a feltételes felvételtől eltekintett, így Kaposváron 17 fő, Szegeden 18 fő, összesen 

35 fő beválogatásáról döntött. 

 

14./ 2018. (2018.05.28) sz. határozatában 

elfogadta a Csányi Alapítvány kuratóriuma által 13./2014. (2014.11.24) sz. számon 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait.  

Hatályos: 2018.05.28–tól visszavonásig.  

 

15./ 2018. (2018.05.28) sz. határozatában 

egyhangúlag befogadta a Csányi Alapítványhoz 2018. március 12. és 2018. május 28. 

közötti időszakban beérkező adományokat. 

 

16./ 2018. (2018.05.28) sz. határozatában 

tudomásul vette a 2018. I. negyedév teljesítményéről készített Befektetési jelentést, 

valamint a folyamatban lévő ügyekről elhangzott szóbeli tájékoztatót. 


