Antenna Hungária – Támasz Alapítvány

Emlékeztető
az alapítvány kuratóriumának 2019. február 6-án levélszavazás útján meghozott határozatáról

A döntésben részt vettek: Nagy Albert, dr. Káposztás Zoltán, a kuratórium tagjai
Tárgy: Tanfolyami támogatás megítélése

Nagy Albert kuratóriumi elnök elektronikus levélben továbbította a kuratórium másik, hivatalban
lévő tagjának Baranyai Márta megkeresését, aki munkaviszonyának létesítéséhez szükséges felnőttképzésben (az ELTE-BGGYK Gyógypedagógia alapképzési szak logopédia szakirányú továbbképzésén)
történő részvételéhez kért támogatást.
Amint azt már az előző levélszavazások esetében is rögzítettük, a kuratórium korábban volt harmadik
tagja, Bata Györgyné 2018. május 31-ével lemondott tisztségéről, és bár az alapító hivatalos tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy helyette Hegedűs Tibor urat kívánja delegálni, de az alapító okirat bírsági bejegyzésére még nem került sor, így ő még nem tekinthető szavazati jogú kuratóriumi
tagnak. Így a kuratórium jelenlegi tagjai jóhiszeműen úgy foglaltak állást, hogy ha egyhangúlag szavaznak, akkor döntésük jogszerű lesz (és a szavazás eredménye ugyanaz lenne a teljes kuratóriumi
létszám esetében is), ezért a döntést vállalták és annak levélszavazás útján történő meghozatala ellen
kifogást nem emeltek. Ugyanakkor nem hivatalosan az ügyben keletkezett iratokat a kuratórium elnöke megküldte Hegedűs Tibor úr részére is, aki a döntésben foglaltakkal – informális véleményével –
egyetértett.
A kuratórium hivatalban lévő tagjai – a döntéshozatal során figyelembe véve, hogy a kérelmező részére korábban az akkor még teljes létszámú kuratórium már megszavazott támogatást, amit azonban ő egészségügyi okok miatt akkor nem tudott igénybe venni – elektronikus levélben megtett, egyhangú szavazással az alábbi határozatot fogadták el:
1/2019. A kuratórium – figyelembe véve a kérelmező szociális helyzetét és munkaerőpiaci lehetőségeit – egyhangú szavazással úgy dönt, hogy Baranyai Márta részére, nevezettnek az ELTEBGGYK Gyógypedagógia alapképzési szak logopédia szakirányú továbbképzésén történő
részvételi költségéhez 100 000 Ft támogatást nyújt, és ezen összeg kifizetését a képző intézmény számlája alapján teljesíti.
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