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Jegyzőkönyv a Collegium Pannonicum Alapítvány kuratóriumi üléséről 
 
Időpont: 2007. május 25. 18:00 
Helyszín: 1113 Budapest, Edömér u. 2. 
 
Jelen vannak: Pavlics Tamás kuratórium elnök 
  Soós István kuratóriumi titkár 
  Nagy Gábor kuratórium tag 
  Czinege Péter felügyelő-bizottsági elnök 
 
 
 
Pavlics Tamás: Köszönti az egybegyűlteket. 

Megállapítja, hogy a kuratórium teljes létszámban jelen van, és határozatképes. 
Megkérdezi, hogy a kuratóriumi tagok egyetértenek azzal, hogy Soós István vezesse a 
jegyzőkönyvet, és azt Nagy Gábor hitelesítse? 

SZAVAZÁS egyhangú igen 
Pavlics Tamás: Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. 2007. évi beszámoló elfogadása 
2. egyéb a tagok által felvetett pont 

Pavlics Tamás: Felkéri Czinege Pétert, ismertesse a 2007. évi beszámolót és a közhasznúsági 
jelentést 

Czinege Péter: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány 2007-ben nem részesült költségvetési 
támogatásban 
Kimutatás a cél szerinti támogatásokról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány 2007-ben nem részesült cél szerinti 
támogatásban 
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány 2007-ben semmilyen juttatást nem nyújtott sem 
vezető tisztségviselőinek, sem egyéb magánszemélyeknek. Az alapítvány 2007-ben 
nem alkalmazott munkaerőt, a végzett munkát alapítók látták el társadalmi munkában. 
Kimutatás a kapott támogatásokról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány a 2007-es év folyamán az alapító okiratban 
meghatározott célokkal kapcsolatban szerzett bevételeket, összesen 890.000 forint 
összegben felhasználási kikötés nélkül. Ebből 440.000 a Sárospataki Családsegítő és 
Pedagógiai Szakszolgálattól származik, 450.000 forint pedig a Doktoranduszok 
Országos Szövetségétől. Mindkét támogatást a 2007-es működési adminisztrációs 
költségeken túl az Alapítvány későbbi években használja fel az alapító okiratban foglalt 
célok érdekében. 
Kimutatás a vagyon felhasználásáról: 
A 2007-es év folyamán a Collegium Pannonicum Alapítványnak csupán 
adminisztrációs költségei keletkeztek, amelyek az operatív működéssel és az 
alapítással voltak kapcsolatban összesen 266 eFt nagyságban. Így az alapítói 100 eFt-
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on túl az alapítvány további 624 eFt-tal növelte vagyonát, így a 2008-as évben a 
közhasznú tevékenységre felhasználható összeg 724 eFt. 

Nagy Gábor: A kuratórium tagjai átnézték a beszámolót, azt elfogadhatónak tartják. 
Pavlics Tamás: Megkérdezi a Czinege Pétert, véleményezze a beszámolót, mint a Felügyelő Bizottság 

elnöke. 
Czinege Péter: A 2007. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság 

tagjai átnézték, annak tartalma a valóságnak megfelel. 
Pavlics Tamás: Felteszi a kérdést: van-e még hozzászólás a 2007. évi beszámoval kapcsolatban? 

(NINCS) 
Pavlics Tamás: Felteszi szavazásra: a kuratórium tagjai elfogadják a 2007. évi pénzügyi beszámolót? 
SZAVAZÁS Egyhangú igen 
Pavlics Tamás: Van-e egyéb megvitatandó pont? (NINCS) 
Pavlics Tamás: Megköszöni a hozzászólásokat, és az ülést berekeszti. 
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