
Beszámoló az „Eötvös József Főiskoláért” Alapítvány 2017. évi tevékenységéről 

 

1. Megtörtént (2016-ban) az Alapító Okirat módosításának elfogadása, a dokumentum 

2017 március hónapban postai úton megérkezett (Végzés a módosításról 2016. okt.27., 

végzés a jogerőre emelkedésről 2016. dec. 17., a jogi feladatokat dr.Vörös Gábor 

ügyvéd úr végezte). 

2. Megtörtént a törvényszéki nyilvántartásba vételről szóló dokumentum átvétele 

(adatkérés dátuma 2017. 05.30. – ezt egy lentebb említésre kerülő pályázat miatt 

kellett kérnem). 

3. A Raiffeisen Bankban átvettem a rendelkezési jogot, és közvetlen utána rendeztem a 

2016-os tartozásokat.  

4. Lakatos Klára, mint az Alapítvány könyvelését végző személy, volt szíves határidőre 

elkészíteni a 2016-os alapítványi beszámolót, a beküldése megtörtént, az általam aláírt 

példányt a könyvelő is őrzi. 

5. Egy pályázati lehetőséget (Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Rendezvényekért 

címen: MMA-18-P) talált dr. Marczin István, amely csak az Alapítvány támogatásával 

volt benyújtható. A pályázat elkészült, természetesen támogató nyilatkozatot adtunk, 

végül 500e. Ft-ot nyert. A pénz július hónapban érkezett az Alapítvány számlájára. 

6. Folyamatosan történt a fent említett pályázat végrehajtása és a kifizetések. Az EJF 

Pályázati Irodából Nagy-Czirok Anita segítségével történt a pénzügyi végrehajtás, 

befejezési határidő 2017. okt. 30. volt.  

7. A fent említett pályázatot sikeresen lebonyolítottuk, és határidőre megtörtént az 

elszámolás, melyet a pályázat kiírója elfogadott. 

8. Lakatos Klára sikeresen elvégezte az általam rendelkezésre bocsátott dokumentumok 

segítségével a cégkapu-regisztrációt (2017.aug.30), a dokumentumot az 

ügyfélkapumon keresztül letöltöttem, őrizzük. 

9. Az ősz folyamán pályázatot írtunk ki hallgatóknak és fiatal oktatóknak A Magyar 

Tudomány Napja tiszteletére, a beérkezett pályamunkák közül két oktatói és 5 egyéni 

és egy csoportos (12 fő) hallgatói munkát pénzjutalomban részesítettünk, a díjak 

átadására november 22-én, a tudományos rendezvényen került sor. 

10. Kuratóriumi ülést egy alkalommal tartottunk, 2017. október 04-én, melyen a tagok 

mellett a Főiskola rektor-helyettese, kancellár-helyettese, a Pedagógusképző Intézet 

vezetője, a gazdasági igazgató és a fent említett pályázat szakmai vezetője is részt vett. 

Baja, 2018. 05. 27. 

        Dr.Sztana Jánosné 

        a Kuratórium elnöke 

 


