
Szent András Evangelizációs Alapítvány Bankszámla: 
Postacím: 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. C, fsz. 35. • Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6. 
E-mail: alapitvany@ujevangelizacio.hu • HUF: 12011148–00130975–00100002
Web: http://alap.ujevangelizacio.hu • EUR: HU52–1201–1148–0013–0975–0010–0002; UBRTHUHB
Telefon: +36 1 8774805 Adószám: 18257616–1–43

Jegyzőkönyv
amely készült 2011. év július 21. 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;
● Hardi Titusz Gábor Alajos alapító

A kuratórium ülés napirendi pontja:

1. az Alapító Okirat változása, lakcím változás miatt

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 Alapító Okirat változása, lakcím változás miatt
● A levezető elnök ismerteti a nap egyetlen napirendi pontját, amely az Alapító Okirat változtatása. Arm 

Katalinnak megváltozott az állandó lakcíme, melyet az Alapító Okiratban is át kell vezetni, továbbá eb
ben az ügyben a Fővárosi Bíróságon is el kell járni. 

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

● a 8. fejezetben, melynek címe „Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium tagjai”
„Arm Katalin (született:  xxxxxxxxxx-n; anyja neve:  xxxxxxxxxxx; szem. ig. száma:  xxxxxxxx; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos)”;

● a 9. fejezetben, melynek címe: „Az Alapítvány képviselete”
„Az Alapítvány képviselői  a kuratórium tagjai:¶Arm Katalin  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx szám alatti lakos, a kuratórium elnöke”;

● más tartalmi változás nem történt.
● A kuratóriumi tagok ezután a szükséges ügyintézésre való tekintettel az alábbi határozatot hozták:

4/2011  (07.21) kuratóriumi határozat:

A Szent András Evangelizációs Alapítvány Kuratóriuma megbízza Arm Katalint, hogy az Alapítvány Alapító Ok
iratában bekövetkezett 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 Arm Katalin, a Kuratórium elnöke Lukács Ferenc kuratóriumi tag

A személyes ada
tokat adatvédelmi 
okokból töröltük 
az  online válto
zatból.
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