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Jegyzőkönyv
amely készült 2014. június 4. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott ku-
ratóriumi ülésről.

Jelen vannak:
– Arm Katalin a Kuratórium elnöke;
– Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
– Csiszér László a Kuratórium tagja;
– Gyuris Gellért meghívott, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója

A kuratórium ülés napirendi pontjai
1. Joanovits Róbert alkalmazása

2. Eszközbeszerzés

3. János kurzus támogatása, Pál kurzus támogatása

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. Joanovits Róbert alkalmazása
– Arm Katalin tájékoztatja a kuratóriumot arról, hogy az Alapítvány pályázaton nagyobb összeghez ju-

tott, amelynek köszönhetően tovább bővülhet az Iskola titkársága.
– Csiszér László szerint a titkárságnak olyan személyre van szüksége, aki az igazgató munkáját segítené 

elő, továbbá az évek óta parlagon heverő munkafolyamatokat újra kézbe venné.
– Lukács Ferenc szerint ezek az érvek helytállóak, és kiegészíti azzal, hogy az iskola nemzetközi kommu-

nikációja jelenleg hátrányt szenved, mert a titkárságon dolgozók nem beszélik az iskola „anyanyel-
vét”, a spanyolt. Véleménye szerint egy olyan személyt kell találni, aki ennek a kritériumnak is megfe-
lel.

– Arm Katalin elmondja, hogy már néhány hónapja keresik a megfelelő személyt erre a pozícióra. Sok le-
hetőséget megvizsgáltak, és aki el tudná látni ezen feladatokat és hajlandó elvállalni a munkakört, az 
Joanovits Róbert. Ő 3 éve az iskola önkéntese, és szakmailag alkalmas a feladatra. Angol, orosz, portu-
gál és spanyol nyelvtudással is rendelkezik. 

– Csiszér László támogatja Joanovits Róbert alkalmazását, személyes tapasztalatai alapján nagy segítsé-
gére lehetne Gyuris Gellértnek a titkári feladatok elvégzésében.

1/2014. (06.04) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja Joanovits Róbert alkalmazását az alapítványnál. A kuratórium Arm Kata-
lint bízza meg, hogy az ügyben eljárjon.

2. Eszközbeszerzés
– Arm Katalin elmondja, hogy az új munkakör betöltésével az alapítványi számítástechnikai eszköz tárat 

is bővíteni kell. Egy laptopra van szükség, melynek költsége megközelítőleg 150.000 Ft
– A kuratóriumtagjai egyetértenek, és a beszerzéshez szükséges információk begyűjtésével és az eszköz-

vásárlás lebonyolításával Csiszér Lászlót bízzák meg.
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2/2014. (06.04) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a szükséges eszközök beszerzését. A beszerzéssel Csiszér Lászlót bízza meg.

3. János és Pál kurzus támogatása
– Arm Katalin megkéri Gyuris Gellértet, hogy tájékoztassa a kuratóriumot az iskola kurzusairól.
– Gyuris Gellért elmondja, hogy az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett az Iskola a tanítványok kép-

zésére, melynek köszönhetően az elmúlt 3 évben 6 János kurzust tartott. Ebben az évben is fontos len-
ne, hogy az Iskola alap koncepcióijának megfelelően az Alapítvány támogassa azokat, akik anyagilag 
rászorulók, és ezért nem tudnak a kurzuson részt venni. 
A Pál kurzus esetében ez az Iskola profiljának egyik alap kurzusa. 2 éve nem tartott az Iskola Pál kur-
zust, ezért kéri az Alapítvány segítségét.

– Csiszér László elmondja, hogy ő is sok emberrel találkozik önkéntes munkája során, akik nem tudnak 
részt venni az Iskola képzési programjában a szerény anyagi helyzetük miatt. Javasolja, hogy az Alapít-
vány járuljon hozzá az idei János kurzus támogatásához. A Pál kurzust pedig stratégiai pontnak tartja, 
szorgalmazza a Alapítvány kuratóriumának, hogy az Alapítvány álljon a szervezési költségek mögé.

– Arm Katalin tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az alapítvány abban tud segítséget nyújtani, hogy a 
rászorulók számára átvállalja a költségek egy részét. Javasolja, hogy ez az összeg a János kurzus eseté-
ben 50.000Ft legyen. Javasolja továbbá, hogy a Pál kurzus estében az alapítvány vállalja át a szerve-
zési-, lebonyolítási- és nyomdaköltségeket. 

3/2014. (06.04) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a kiskunfélegyházi János kurzus (HU-14-13) alapítványi támogatását. Az 
Alapítvány 50.000 Ft összegben hozzájárul a rászorulók költségeihez. Továbbá, az Alapítvány magára vállalja az 
üllési Pál kurzus (HU-14-14) szervezési és lebonyolítási költségeit.

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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