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Jegyzőkönyv
amely készült 2013. 12. 18. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott kura-
tóriumi ülésről.

Jelen vannak:
– Arm Katalin a Kuratórium elnöke;
– Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
– Csiszér László a Kuratórium tagja;
– Hardi Gábor Titusz alapító

A kuratórium ülés napirendi pontjai
1. Váli lelkigyakorlatos ház bérletének változásáról

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. Váli lelkigyakorlatos ház bérletének változásáról
– Arm Katalin felkéri Csiszér Lászlót, hogy tájékoztassa a kuratóriumot, a Váli ház jelenlegi helyzetéről.
– Csiszér László elmondja, hogy a váli lelkigyakorlatos ház az Alapítvány részéről használatban van. Az 

előző években nem kellett a ház bérletéért jelentős összeget fizetni, de a gazdasági változások miatt 
a bérleti díjat a tulajdonos kénytelen volt megemelni. A tulajdonos januártól havi 180.000 Ft bérleti 
díj megfizetését kéri.

– Arm Katalin soknak tartja ezt az összeget, és megfontolás tárgyává teszi ezt a javaslatot.
– Hardi Gábor Titusz elmondja, hogy hasonló adottságokkal bíró lelkigyakorlatos házak ennél sokkal 

magasabb bérleti díjakkal dolgoznak. Javasolja, hogy fogadják el az emelés összegét.
– Csiszér László szavazásra bocsátja a javaslatot.

5/2013 (12.18) kuratóriumi határozat:

 A kuratórium két igen és egy tartózkodás mellett elfogadja a váli lelkigyakorlatos ház bérleti díjának emelését. A 
bérleti szerződés módosításával a kuratórium Arm Katalint 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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