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JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2007. év március hó 14. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány 
székhelyén megtartott  kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak :

 dr. Perjési Anita, a Kuratórium elnöke

 Lukács Ferenc, a Kuratórium tagja

 Csiszér László, a Kuratórium tagja

 P. Hardi Titusz OSB, alapító, meghívott

 Gyuris Gellért, meghívott

A kuratórium ülés napirendje:

 Felügyelő Bizottság megalakulásáról beszámoló

 Könyvkiadás

 Erdélyi Szt. András Evang. Iskola internet támogatása

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 Csiszér László kuratóri-
umi tag személyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésé-
vel Lukács Ferencet és dr. Perjési Anitát, a kuratórium másik két tagját bízták meg.

 Felügyelő Bizottság megalakulásáról beszámoló: A levezető elnök ismerteti, hogy az 
Alapítvány bevétele a múlt évben meghaladta az ötmillió forintot, ezért az Alapító Ok-
irat 10.pontjában foglaltakra tekintettel, valamint a Ksztv. 10§(1) bek. figyelemmel 
Felügyelő Biztosság létrehozása vált szükségessé.

A levezető elnök felkérésére P. Hardi Titusz, hogy ismerteti az általa felkért felügyelő 
bizottsági tagok személyét. 

 Könyvkiadás: Dr. Perjési Anita és Gyuris Gellért ismerteti, hogy bár a tavalyi évben az 
Alapítvány adta ki a Szent András Evangelizációs Iskola alapítójának „Effeta! Nyílj 
meg!” c. könyvét, korábban a MaranaTha Alapítvány gondozásában jelentek meg ezek 
a könyvek. José H. Prado Flores szívesen dolgozna velünk, viszont a MaranaTha Ala-
pítvány tapasztalataira is szükség van, ezért célszerű lenne a továbbiakban közös 
könyvkiadásról gondolkodni.

Hasznos lenne egy közös kiadói keretszerződés elkészítése, amelyben megállapítanánk 
a főbb pontokat, és utána minden egyes könyvnél külön pontosítanánk a paramétere-
ket. Hogy ez ügyben lépjünk szükséges a Kuratórium döntése.

 Erdélyi Szent András Evangelizációs Iskola internet támogatása: Dr. Perjési Anita is-
merteti, hogy 2007. március 07-én Gergely Gabriella az Iskola egyik erdélyi főmunka-
társa egy kérelmet terjesztett elő, amelyben hivatkozva anyagi körülményeire és az is-
kolák közötti kommunikáció fontosságára kéri, hogy Alapítványunk támogassa az in-
ternet előfizetést. Dr. Perjési Anita bemutatja a kérelmet és a csatolt szerződéseket.  
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A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatot és meghozzák a következő határo-
zatukat:

1/2007. (03.14.) kuratóriumi határozat:

A Szent András Evangelizációs Alapítvány Kuratóriuma megbízza dr. Perjé-
si Anitát és Gyuris Gellértet a MaranaTha Alapítvánnyal történő megálla-
podás előkészítésére, a velük való kommunikációra a Szent András Evange-
lizációs Iskola könyvinek közös kiadását illetően.

2/2007 (03.14.) kuratóriumi határozat: 

A Szent András Evangelizációs Alapítvány Kuratóriuma az erdélyi Szent 
András Evangelizációs Iskola működtetése érdekében 3500Ft/hó internet  
előfizetési támogatást ítél meg Gergely Gabriella, mint az erdélyi-magyar 
kapcsolattartó személy részére.

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

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:

Csiszér László jegyzőkönyv-vezető

Lukács Ferenc kuratóriumi tag           dr. Perjési Anita kuratóriumi tag
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