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Jegyzőkönyv
amely készült 2010. év április 15. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott 
kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak:
● Arm Katalin a Kuratórium elnöke;
● Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
● Csiszér László a Kuratórium tagja;
● Gyuris Gellért meghívott, a Szent András Evangelizációs Iskola Igazgatója

A kuratórium ülés napirendi pontja:

1. Az Alapítvány önkénteseinek külföldi kiküldetése

Arm Katalin 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 
személyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ferencet 
és Arm Katalint a kuratórium másik két tagját bízták meg.

Az Alapítvány önkénteseinek külföldi kiküldetése
● A levezető elnök ismerteti a napirendi pontot, és felkéri Gyuris Gellértet, ismertesse a kuratórium 

tagjaival javaslatát.
● Gyuris Gellért beszámol a kuratórium tagjainak az Iskola tavalyi működéséről és 2010.évi terveiről. 

Ezekben a tervekben szerepel a 2010. augusztus 9–13. között Rómában szervezett olasz Nemzeti 
Szeminárium, amely két képzést (András, József Barnabás) tesz ki. Fontosnak tartja, hogy az 
Alapítvány önkéntesei közül 2 személy részt vehessen ezen a képzésen, hogy a következő évben, 
2011-ben Magyarországon megtartható legyen e két képzés. Kéri ehhez az Alapítvány anyagi 
támogatását.

● Gyuris Gellért az Iskola titkárságból Arm Katalin kiküldését javasolja, mivel a megadott időpontban ő 
ér rá, számos képzésen vett már részt, így kellő rálátással rendelkezik az Iskola módszertanára.

● Csiszér László, a kuratórium tagja javaslatot tesz, hogy az Alapítvány önkéntesei közül Gróf Juditot 
küldjék a római munkatársi képzésre, mivel olasz nyelvismerettel rendelkezik és a fiatal generációhoz 
tartozik.

● A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatot és meghozzák a következő határozatot:

2/2010. (04.15.) kuratóriumi határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2010. augusztus 9-13.között megrendezésre kerülő olaszországi Nemzeti  
Szemináriumra az Alapítvány önkéntesei közül Arm Katalint és Gróf Juditot küldi ki. Utazásukat és a  
szeminárium költségeit az Alapítvány vállalja magára.

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

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:

........................................................... ........................................................... ...........................................................
Csiszér László jegyzőkönyv-vezető Arm Katalin, a Kuratórium elnöke Lukács Ferenc kuratóriumi tag
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