Jegyzőkönyv
Készült: 2011. február 2-án, a Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány kuratóriumi ülésén.
Helyszín: Budapest XXII., Trencsényi utca 16.
Jelen vannak: Szabados Erzsébet kuratóriumi elnök, Rácz Noémi kuratóriumi tag, Vida Ilona
kuratóriumi tag.
Napirendi pontok:
1. Közhasznúsági jelentés megbeszélése.
2. 2011. évi tervezett működési költségek.
3. Pályázat előkészítése, beadása az NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma által
civil szervezetek működésének támogatására kiírt pályázatra (pályázat kódja: NCADD-11).
A kuratórium a javasolt napirendi pontokat elfogadta, a napirendi pontok kiegészítésére nem
hangzott el indítvány.
Az ülés és a jegyzőkönyv vezetését a kuratórium elnöke végzi. Az elnök megállapította, hogy
a kuratórium teljes létszámban jelen van, így az ülés határozatképes.
Az előkészített közhasznúsági jelentést a kuratórium egyhangúan elfogadta.
Határozat száma: 1/2011
A 2011. évre az alapítvány működtetéséhez tervezett kiadásai:
1. Az alapítvány működtetéséhez szükséges irodaszerekre tervezett összeg:
2. Könyvelési költség az alapítvány részére évi:
3. Az alapítványt bemutató, népszerűsítő szórólapok, plakátok költsége:
4. Színes, multi funkciós lézernyomtató költsége:
5. A kiállítások megszervezésére megbízási szerződés kötése:
6. Szakmai vezetői megbízási szerződése:

20.000 Ft.
60.000 Ft.
26.000 Ft.
55.000 Ft.
40.000 Ft.
40.000 Ft.

A működéshez szükséges kiadásokra tervezett összeget a kuratórium egyhangúan elfogadta.
Határozat száma: 2/2011
Az NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma által civil szervezetek működésének
támogatására kiírt pályázatra (pályázat kódja: NCA-DD-11) a pályázati anyagot elő kell
készíteni, és elektronikusan beadni.
Az alapítvány bejelentkezett, regisztrált a www.eper.hu honlapon az EPER rendszerbe, és
elküldte a regisztrációs űrlapot a Wekerle Sándor Alapkezelő részére.
A pályázati anyag összeállításával, a kuratórium tagjaival történő egyeztetésével, valamint
jóváhagyásuk után, annak beküldésével Vida Ilonát bízzák meg.
A pályázat keretében a működési költségekhez lehet vissza nem térítendő támogatást
igényelni, elnyerni.
A kuratórium megállapította, hogy a tervezett kiadásokra igényelendő támogatáshoz az előírt
10 % önrész, az alapítvány bankszámláján rendelkezésre áll.
Határozat száma: 3/2011.

A kuratórium tagjai megállapodtak, hogy a következő kuratóriumi ülést az Alapítvány által
kiírt pályázatra beérkező pályázatok elbírálására tartják.
kmf.
Szabados Erzsébet s.k.
jegyzőkönyvezető, elnök

