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Jegyzőkönyv
amely készült 2008. év november 3. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtar
tott kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak:
● dr. Perjési Anita a Kuratórium elnöke;

● Lukács Ferenc a Kuratórium tagja; 

● Csiszér László a Kuratórium tagja;

● Hardi Titusz Gábor Alajos az Alapítvány alapítója;

● Arm Katalin meghívott.

A kuratórium ülés egyetlen napirendi pontja: Az Alapítvány Kuratóriumának átszerveződése.

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

A levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjére Csiszér László kuratóriumi tag sze
mélyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ferencet és 
dr. Perjési Anitát a kuratórium másik két tagját, valamint Hardi Titusz Gábor Alajos alapítót bízták meg. 

A Kuratórium átszerveződése napirendi pont:

● Dr. Perjési Anita, a Kuratórium elnöke lemondott tisztségéről. Javaslatot tett, hogy – meglátása szerint 
– a helyére Arm Katalin lenne a legalkalmasabb. 

● Az alapító a távozó elnök munkáját megköszönve és azt méltatva a lemondását elfogadta.

● Csiszér László és Lukács Ferenc kuratóriumi tagok megerősítették, hogy tovább folytatják munkájukat 
a Kuratóriumban. 

● Az alapító munkájukat megköszönte és egyetértését fejezte ki maradásukat illetően.

● A távozó elnök helyére az alapító Arm Katalint kinevezte kuratóriumi tagnak és a Kuratórium elnöké
nek. 

● Arm Katalin a kinevezést elfogadta.

● Hardi Titusz Gábor Alajos az Alapítvány alapítója a jelenlévők előtt az alábbi módosítást végezte el az 
Alapító Okiraton:

● a 8. fejezetben („Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium”) a „Kuratórium” címszó alatt dr. Perjé
si Anita helyett az új elnök Arm Katalin: „dr. Perjési Anita (született:                 -n; anyja neve:                         ;  
szem. ig. száma:                    ;                                                                        szám alatti lakos) a kuratórium elnöke” he
lyett „Arm Katalin (született:                       -n; anyja neve:                             ; szem. ig. száma:                    ;                  
                                                   szám alatti lakos) a kuratórium elnöke”,

● a 9. fejezetben („Az Alapítvány képviselete”) dr. Perjési Anita helyett Arm Katalin a képviselő: „dr.  
Perjési Anita                                                               szám alatti lakos, a kuratórium elnöke,” helyett „Arm Katalin  
                                                            szám alatti lakos, a kuratórium elnöke”,

● más tartalmi változás nem történt,

● helyesírási és tipográfiai javítások.

A személyes  
adatokat adat
védelmi okokból  
töröltük a jegy
zőkönyv on-line  
változatából.
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A kuratóriumi tagok ezután a szükséges ügyintézésre való tekintettel az alábbi határozatot hozták:

7/2008. (11.03.) kuratóriumi határozat:

A Szent András Evangelizációs Alapítvány Kuratóriuma megbízza Arm Katalint, hogy az Alapítvány Kuratóriu
mában beállt személyi változást minden szükséges és előírt helyen bejelentse és eljárjon az ügyben.

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

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:

Csiszér László jegyzőkönyv-vezető dr. Perjési Anita, a Kuratórium távozó elnöke

Lukács Ferenc kuratóriumi tag

Hardi Titusz Gábor Alajos alapító Arm Katalin, a Kuratórium új elnöke
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