JEGYZŐKÖNYV
KészÜlt:

az ln Memoriam Dr. Biró ÉvaAlapítvány (7727 Budapest, Zugligeti út 59/A)
,,AlaPÍtvánY" - Kuratóriumának az Alapítvány székhelyén,2OL6, augusztus 15_
én, i.5 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: dr,
dr.
dr.
dr.

Napirend:

simáné szakács Judit, a kuratórium elnöke
Velkey György János, kurátor
Biró Oszkár, kurátor
Garai Géza, kurátor

a Kuratórium által az Alapítványi Házban (L72L Budapest, Zugligeti út 59/A)
tÖrténő elhelyezésre kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok közül a
nVertes PálYázók kiválasztása és az ehhez kapcsolódó szükséges döntések
meghozatala

Az Ülés megnYitása után a Kuratórium elnöke megállapította, hogy az ülés az alapító okirat
I2.7 Pontja értelmében határozatképes, a döntések érvényességéhezazonban a jelenlévők

egYhangú szavazata szÜkséges. Az elnök felkérte dr. Garai Gézáta jegyzőkönyv vezetésére,

Az elnÖk ezt kÖvetően bemutatta az Alapítványi Házat, ahol 2 db kétágyas és 4 db egyágyas
szobában a pályázók közül összesen 8 fő elhelyezésérevan lehetőség.

A Kuratórium tagjai áttanulmányozták a beérkezett 13 pályázatot, az elnök pedig röviden
ismertette a PálYázőkkal augusztus ].1-én és 12-én, illetve ].5-én délelőtt történt személyes

találkozók tapasztalatait, mely megbeszélésekendr. Biró oszkár és (többségükön) dr.
Garai
Géza is részt vett. Az elnök bejelentette, hogy Bózsity Alexandra gyógytorná sz a pályázatát
augusztus 15-én délelőtt visszavonta.

A nYertes PálYázók személyétilletően - figyelemmel elsődlegesen a rászorultsági és
szakmai
szemPontokra - mindegYik jelenlévő kuratóriumi tag azonos véleménytfogalmazott
meg,
melYnek alaPján a Kuratórium egyhangú szavazással az alábbi pályázók által benyújtott
pá lyázatokat nyilvá nította nyertesnek:

'

Kétá8Vas elhelYezés: Marjai Kamilla, addiktológus és társa, Tóth Csaba, szociális
munkás

'

Kétá8Vas elhelyezés: dr. Bakos Péter, 20].6-ban végzett orvos és felesége Juhos Anna,
konduktor

.
.
.
'

Egyágyas elhelyezés (tetőtér): dr. Barta lvett, rezidens
Egyágyas elhelyezés (tetőtér): dr. Kovács Szabina, rezidens
Egyágyas elhelyezés (padlás): Bogdán Tamás, diplomás ápo|ó
E8Yá8Yas elhelyezés (padlás): Molnár Krisztián Róbert, egyetemi hallgató
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{őt a Kuratórium az alapítók javaslata és az alapító okirat
11. 4 pontja alapján nyilvánította nyertesnek)

A

beérkezett pályázatokkal, illetve

a

nyertes pályázók Alapítványi Házba történő

beköltözésével és ott-tartózkodásukkal kapcsolatban a Kuratórium egyhangú szavazással
következő

t, Az

a

döntéseket hozta:

elnök 2Ot6. augusztus 16-án emailen értesítse a nyertes és a nem nyert

pályázókat.
Az Alapítvány honlapjára csak a pályázaton nyertesek kerüljenek fel.

2.
3.

4.

A nyertes pályázók Alapítványi Házba történő beköltözésére 2016. szeptember 1-jén
kerüljön sor. (Ez alól kivétel Marjai Kamilla és társa Tóth Csaba, akik 2016.
decemberben költöznek be.)
Az Alapítványi Ház házirendjének kidolgozására a beköltöző nyertes pályázók
részvételévelés az alapítók által biztosított dr. VárkonyiZsuzsanna pszichológus (mint
moderátor) közreműködésével 2Ot6. szeptemberben kerüljön sor.
A nyertes pályázókkal a beköltözésükkor a Kuratórium elnöke a kurátorokkal
egyeztetett tartalmú megállapodást ír alá a bentlakás alapvető feltételeire
vonatkozóan.

5. Az Alapítványi Házban történő elhelyezésre vonatkozó következő

teljeskörű
most nyertes pályázók 20L7,

pályázatot a Kuratórium 2018. évben fogja kiírni, A
április végéigkérhetik a Kuratóriumtól az elhelyezésük meghosszabbítását, ellenkező
esetben és az elutasított kérelmek esetén a felszabaduló szobákra a kuratórium
2017. májusában ír ki * egyévi elhelyezésre

A

-

új pályázatot.

napirend megtárgyalását és az előzőek szerinti döntések meghozatalát követően

a

kuratórium elnöke az ülést berekesztette.

Budapest, 2016. augusztus 17.
A jegyzőkönyvet
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/dr. Simáné Szakác
a kuratórium elnöke
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