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JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2006. év június hó 27. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány szék-
helyén megtartott  kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak :

 dr. Perjési Anita, a Kuratórium elnöke

 Lukács Ferenc, a Kuratórium tagja

 Csiszér László, a Kuratórium tagja

 Gyuris Gellért, meghívott

A kuratórium ülés napirendje:

 A Szent András Evangelizációs Iskola alapítójának, José H. Prado Flores-nek az „Ef-
feta! Abbrete!” (Effeta, nyílj meg!) c. könyvének a Szent András Evangelizációs 
Alapítvány által történő kiadáshoz a megfelelő nyomda, fordító megállapítása, meg-
beszélése és anyagi ügyekben döntés.

Dr. Perjési Anita a kuratórium elnöke megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határo-
zatképes, mert a kuratórium tagjai 100%-ban jelen vannak. 

A levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjére Lukács Ferenc kuratóri-
umi tag személyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésé-
vel Csiszér Lászlót és dr. Perjési Anitát, a kuratórium másik két tagját bízták meg.

A levezető elnök ismertette, hogy az Alapítvány által támogatott Szent András Evangelizációs 
Iskola alapítójának a fent nevezett könyv egyik új szerzeménye. Az alapító szeptemberben 
várhatóan Magyarországra érkezik, és szeretné, ha a könyve magyarul megjelenne az ősz fo-
lyamán.

Gyuris Gellért, az Iskola önkéntes munkatársa ismerteti az általa megkérdezett nyomdák ár-
ajánlatát, valamint a könyvkiadás várható anyagi vonzatát. Gyuris Gellért a beszámolójához 
csatolja a nyomdák árajánlatainak táblázatát. 

A továbbiakban dr. Perjési Anita ismerteti az eddig megkérdezett fordítók árajánlatát. 

A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatokat és meghozzák a következő hatá-
rozatukat:

2/2006. (06.27.) kuratóriumi határozat:

A Kuratórium a Generál Nyomda Kft.-t (6726 Szeged, Fürj u. 92/B.) bízza 
meg a könyv nyomdai kivitelezésével 1500 példányban. A nyomda költsége 
várhatóan: 233,-Ft+ÁFA/db.
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A Kuratórium Korompai Esztert (9093 Győrasszonyfa, Kossuth u. 14.) bízza 
meg az „Effeta!” c. könyv fordításával. A fordítás várható összege: 
100.000,-Ft fordítási költség + APEH-nek utalandó járulékok.

Az egész kiadási munkálatokért - így a szükséges engedélyek megszerzésé-
ért, megrendelők és szerződések megírásáért stb. - dr. Perjési Anita és Gyu-
ris Gellért felelnek, akik a Kuratóriumot folyamatosan szóban tájékoztatják 
a kiadási munkálatokról.

A könyvkiadás várható teljes összege: kb. 560.000,-Ft, azaz ötszázhatvan-
ezer forint.

Egyebek nem lévén a levezető elnök ezután az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította 
és bezárta.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:

Lukács Ferenc jegyzőkönyv-vezető

Csiszér László kuratóriumi tag dr. Perjési Anita kuratóriumi tag
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