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Jegyzőkönyv
amely készült 2018. november 28. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak:
– Arm Katalin
– Lukács Ferenc
– Csiszér László
– Kissné Kollár Katalin

a Kuratórium elnöke;
a Kuratórium tagja;
a Kuratórium tagja;
meghívott, a Kondorosi Holding Zrt. képviseletében

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. A Kondorosi Holding Zrt. csatlakozási kérelme
Arm Katalin, a Kuratórium elnöke, köszönti a jelenlévőket, megnyitja a kuratóriumi ülést, egyben megállapítja a kuratóriumi ülés határozatképességét.
A kuratóriumi tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják a kuratóriumi ülés
levezető elnökének Arm Katalint, a Kuratórium elnökét, valamint a kuratóriumi tagok egyhangúlag megválasztják Csiszér Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyvet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik.

1. A Kondorosi Holding Zrt. csatlakozási kérelme
– Arm Katalin a Kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi ülést, hogy a Kondorosi Holding Zrt.

(székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178., Cg.: 01-10-048451, adószám: 25290411-2-43, statisztikai számjel: 25290411-6810-114-01, képviseletre jogosult: Kissné Kollár Katalin igazgatósági tag) a Kuratóriumhoz címzett nyilatkozatában bejelentette csatlakozási szándékát az alapító okirat vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően.
– Kissné Kollár Katalin a Kondorosi Holding Zrt. képviseletében ismerteti a csatlakozási szándékuk indokait, a vagyoni hozzájárulást képező ingatlanok leírását, továbbá a csatlakozási kérelemben foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogy az alapító okirat tartalmát, az alapítvány valamennyi működési szabályát és az alapítványi célokat teljeskörűen magára nézve kötelezőnek elfogadja, illetve a vagyoni hozzájárulást a csatlakozást jóváhagyó döntésben meghatározottak szerint teljesíti.
– A kuratórium tagjai a csatlakozási kérelem körében további tájékoztatást nem kértek.
Ezt követően a Kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
6/2018 (11. 28.) kuratóriumi határozat:
A Kuratórium a Kondorosi Holding Zrt. csatlakozási kérelmét jóváhagyja, az általa felajánlott vagyoni hozzájárulást elfogadja, és egyúttal felhívja a csatlakozót vagyoni hozzájárulásának a rendelkezésre bocsátásáról szóló
szerződés aláírásával egyidejűleg történő teljesítésére, továbbá megbízza Arm Katalint a csatlakozó vagyoni hozzájárulásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges valamennyi okirat aláírására.
Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.
k.m.f.
A jegyzőkönyv hiteléül:
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