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Jegyzőkönyv
amely készült 2012. év április 20. 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;

A kuratórium ülés napirendi pontja:

1. az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója

2. eszköz beszerzés  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.

1. Az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója
● A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, a közhasznúsági jelentést, az eredménybeszámolót és 

a mérleget, melyet a Felügyelő bizottság áttekintett és elfogadott, és javaslatot tesz annak elfogadásá
ra.

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

1/2012 (04.20) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja az Alapítvány 2011.  évi közhasznúsági jelentését,  a mérleget és az ered
ménybeszámolót.

2. Eszköz beszerzés az Alapítvány számára
● Csiszér László elmondja, hogy az evangelizációs munkákhoz, koncertekhez és a kurzuson való 

vetítéshez elengedhetetlen szükség van egy új projektorra, mert az előző elromlott, így nem 
megoldott a dalok és egyéb kisfilmek vetítése. Javasolja egy új eszköz beszerzését, és mivel az 
árajánlatokat megszemlélte ez az összeg meghaladja a 100 ezer forintot, így a kuratórium hoz
zájárulását kéri.

● Arm Katalin és Lukács Ferenc is támogatja a javaslatot.
2/2012 (04.20) kuratóriumi határozat:

● A kuratórium egyhangúlag támogatja egy új projektor beszerzését az evangelizációs munkához.  
Az eszköz beszerzésével Csiszér Lászlót bízzák meg.
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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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