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Jegyzőkönyv
amely készült 2011. 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 az alapítvány rendszergazdája, meghívott

A kuratórium ülés napirendi pontja:
1. az Alapítvány önkénteseinek képzése és támogatása, koordinátor képzés
2. számítástechnikai eszközök vásárlása az Alapítvány számára 

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

Az Alapítvány önkénteseinek képzése és támogatása, koordinátor képzés
● A levezető elnök szerint ebben az évben fontosnak kell tartsa az Alapítvány, hogy a koordinátor kép 

zést támogassa, mert az önkéntesek képzése fontos szerepet tölt be az Iskola és az Alapítvány életé 
ben. Az önkéntesség évében különösen fontosnak tartja, hogy az Alapítvány ebben az évben fordítson 
különös figyelmet az önkéntesek támogatására és képzésére. Ezért javasolja, hogy a koordinátor kép
zés anyagi hátterét az alapítvány vállalja magára.

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

2/2011  (04.15) kuratóriumi határozat:

A kuratórium elfogadja, és támogatja az önkéntesek képzését és magára vállalja a lebonyolítás költségeit.

Számítástechnikai eszközök vásárlása az Alapítvány számára
● Arm Katalin felkéri Gyuris Gellértet, mint az Alapítvány rendszergazdáját, hogy számoljon be az Ala

pítvány eszközeinek állapotáról.
● Gyuris Gellért elmondja, hogy a szerver túllépte az 5 éves időtartamát, már nem biztonságok rajta tá

rolni adatokat, valamint a hálózati kártyája tökre ment. Szükséges egy új szerver beszerzése. Továbbá 
a 3 laptop is túllépte a 3 éves tervezett időtartamukat, lassúak. Szükség lenne újak beszerzésére.

● A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatot, megvizsgálják az Alapítvány anyagi hely
zetét. Felkérik Gyuris Gellértet, hogy ezekre az eszközökre kérjen árajánlatot, és bonyolítsa le a be
szerzést. A kuratóriumi tagok meghozzák a következő határozatot:

3/2011  (04.15) kuratóriumi határozat:

Az Alapítványi munkavégzéshez szükséges munkaeszközök: 1 db fájlszerver és 1 db laptop vásárlását a kuratóri
um támogatja. Az eszközbeszerzéssel Gyuris Gellértet bízza meg.

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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