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JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2007. év december 19. 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;
 Hardi Titusz Gábor Alajos alapító, Szent András Iskola igazgatója.

A kuratórium ülés napirendje:

 Szőke Noémi munkaviszonyának megszüntetése közös megállapodással;
 Tamás atya szolgálatának időpont-változása;
 alapítványi támogatás a Pál titka kurzusra;
 tájékoztatás az Alapítvány részére juttatott számítógépekről.

Dr. Perjési Anita kuratóriumi elnök megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozat-
képes, 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 Hardi Titusz Gábor Alajos alapítót és Csiszér László kuratóriumi tagot bízza meg.

 A levezető elnök ismerteti, hogy Szőke Noémi és az Alapítvány között fennálló mun-
kaviszony közös megegyezéssel, december 31-i hatállyal megszűnik. 

 A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumot arról, hogy a Verbita Renddel kötött 
megállapodás alapján Tamás atya 2 éves missziós szolgálata – betegség miatt – ápri-
lisban kezdődik.

 A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumot a 2008-ban megtartandó Pál titka kurzus 
alapítványi támogatásának szükségességéről.

 A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumot az Alapítvány által – adományként kapott 
számítógépes eszközökről.

A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatokat és meghozzák a követ-
kező határozatukat:
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9/2007. (12.19) kuratóriumi határozat:

A Kuratórium elfogadta Szőke Noémi munkaviszonyának december 31-i ha-
tállyal – közös megegyezéssel – történő megszüntetését. 

10/2007. (12.19) kuratóriumi határozat: 

A Kuratórium elhatározta a 2008-as Pál titka kurzus anyagi támogatását.

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

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:

Lukács Ferenc jegyzőkönyv-vezető dr. Perjés Anita kuratóriumi elnök

Hardi Titusz Gábor Alajos alapító Csiszér László kuratóriumi tag
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