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Jegyzőkönyv
amely készült 2011. év szeptember 2. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén meg
tartott kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak:
● Arm Katalin a Kuratórium elnöke;
● Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
● Csiszér László a Kuratórium tagja;
● Gyuris Gellért a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója, meghívott
● Hardi Titusz Gábor Alajos alapító

A kuratórium ülés napirendi pontja:

1. alapító okirat változtatása, bírósági hiánypótlás képviselet miatt

2. novemberi BandÁsz napok szervezése

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 változtatása, bírósági hiánypótlás, képviselet miatt
● A levezető elnök ismerteti a nap első napirendi pontját, amely az alapító okirat változtatása, képviselet 

miatt.
● Arm Katalin elmondja, hogy a Fővárosi Bíróság hiánypótlásként kérte az Alapító Okirat 9. pontjának 

változtatását, mely szerint a bankszámla felett az alapítvány képviselői önállóan jogosultak rendelkez
ni.

● A kuratórium egyetért az Alapító Okirat ezen módosításával és az Alapító Okiratot helyben módosítja. 
Hardi Titusz Gábor Alajos, az Alapítvány alapítója, a jelenlévők előtt az alábbi módosítást végezte el az  
Alapító Okiraton:
● a 9. fejezetben, melynek címe: Az Alapítvány képviselete: „A kuratórium tagjai az Alapítvány képvi

seletében  önállóan jogosultak eljárni.¶  Az Alapítvány bankszámlája felett az Alapítvány képviselői 
önállóan jogosultak rendelkezni.”

● más tartalmi változás nem történt.
● Továbbá ebben az ügyben a Fővárosi Bíróságon is el kell járni. 

● A kuratóriumi tagok ezután a szükséges ügyintézésre való tekintettel az alábbi határozatot hozták:

6/2011  (09.02.) 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.

A novemberi BandÁsz napok szervezése
● A levezető elnök ismerteti a napirendi pontot:  a novemberi BandÁsz napok megrendezése. Felkéri  

Gyuris Gellértet, ismertesse az elmúlt év tapasztalatát és annak eredményeit, továbbá az idei évre ter
vezett programokat.

● Gyuris Gellért elmondja, hogy a tavalyi évben rendezett munkatársi találkozó meghatározó volt az is
kola életében, ugyanis a több szekcióra bontott képzés sokat adott a résztvevő önkénteseknek. Nagyon 
jó visszhangja volt továbbá annak is, hogy nem csak a munkatársak jöhettek, hanem volt megfelelő  
program a családosoknak is, külön foglalkozás a gyerekeknek.

● Az idei évben október 28–30. között rendezik meg a BandÁsz napokat. A tervek szerint a Rómából ho 
zott tapasztalatokat, valamint az Iskola alapítójával történő egyeztetések és a nemzetközi tanács által 
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elfogadott új irányelvek megosztását és a magyarországi Iskola jövőképének előterjesztését és tovább
adását látja fontosnak. Továbbá a legfontosabb a kapcsolatok építése, személyes találkozások az ön
kéntesek között. Ezért kéri a rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához az Alapítvány anyagi se
gítségét.

● Csiszér László alátámasztja az elhangzottakat és indítványozza az kuratóriumnak, hogy az alapítvány 
vállalja magára a szervezési és lebonyolítási költségeket.

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

7/2011  (09.02.) kuratóriumi határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2011. október 28–30. között megrendezésre kerülő pannonhalmi BandÁsz na
pok munkatársi találkozó szervezési és lebonyolítási 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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