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Jegyzőkönyv

A Gondolkodás Öröme Alapítvány 2021. december 27-én tartott kuratóriumi üléséről

Helye

1148 Budapest, Bátorkeszi utca 16.

Résztvevők

Az ülésen részt vesznek:

 Juhász Péter, a Kuratórium elnöke,

 Kalina Gergely, a Kuratórium tagja,

 Dr. Molnár-Sáska Gábor, a Kuratórium tagja.

Levezető elnök: Dr. Molnár-Sáska Gábor.

Jegyzőkönyvvezető: Kalina Gergely.

Napirendi pontok

1. Béremelés

2. Rendkívüli juttatás

3. Munkaviszony megszüntetése

Dr. Molnár-Sáska Gábor levezető elnök megállapította, hogy a Kuratórium tagjai  teljes létszámban jelen

vannak, így az ülés határozatképes. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 



A Gondolkodás Öröme Alapítvány
1148 Budapest, Bátorkeszi u. 41.

Adószám: 18619672-1-42

Béremelés

A Kuratórium 100%-os szavazati aránnyal úgy döntött, hogy az Alapítvány állandó munkatársai ( Ge

J , N   D és S  )  bérét megemeli.  Az emelés mértékét úgy határozza meg, hogy a

nettó kereset  ezer forinttal emelkedjen teljes munkaidős foglalkoztatás esetén (részmunkaidő esetén ezzel

arányosan). A béremelés 2022. január 1-től érvényesíthető.  A szerződések módosításával Juhász Pétert bízták

meg. 

Rendkívüli juttatás

A  Kuratórium  100%-os  szavazati  aránnyal  úgy  döntött,  hogy  az  Alapítvány  munkatársait  2021.  évi

munkájukáért ( ,  és ) rendkívüli  juttatásban részesíti. A

juttatás  mértéke kéthavi  bér.  Nagy Kartal  Dávid esetén – időarányosan – kétharmad havi  bér.  A  rendkívüli

juttatás intézésével Juhász Pétert bízták meg.

Munkaviszony megszüntetése

Felmerült  munkaviszonyának közös megegyezéssel történő felbontása.  A Kuratórium 100%-os

szavazati aránnyal elfogadta a javaslatot. H  E eddigi munkáját a Kuratórium nagyrabecsüli, a közös

megegyezés  részleteiről  való  megegyezésre  felhatalmazza  Juhász  Pétert.  Juhász  Péter  a  közös  megegyezés

során a törvény szerint járó juttatásokon felül további, egyszeri juttatásokról is dönthet. A közös megegyezés

tervezetét a Kuratóriumnak meg kell küldenie.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. 

Budapest, 2021. december 29.

............................................

       elnök – Juhász Péter

............................................ ............................................

jegyzőkönyvvezető – Kalina Gergely levezető elnök – Dr. Molnár-Sáska Gábor
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