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Jegyzőkönyv
amely készült 2014. december 1. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott
kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak:
– Arm Katalin
– Lukács Ferenc
– Csiszér László

a Kuratórium elnöke;
a Kuratórium tagja;
a Kuratórium tagja;

A kuratórium ülés napirendi pontjai
1. A váli lelkigyakorlatos ház üzemeltetése
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 személyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ferencet és
Arm Katalint, a kuratórium másik két tagját bízták meg.

1. A váli lelkigyakorlatos ház üzemeltetése
– Arm Katalin, a kuratórium elé tárja, hogy a váli lelkigyakorlatos ház üzemeltetéséről szóló szerződés

2014.12.31-én lejár. A kuratórium elnöke elmondja, hogy a 2013-as évhez képest jelentősen megnőttek
az üzemeltetési költségek, melyekkel párhuzamosan a kihasználtság nem emelkedett, ezért nem látja
szükségesnek a ház további üzemeltetését. Arm Katalin javasolja, hogy a szerződést ne hosszabbítsák
meg.
– Csiszér László elmondja, hogy valóban jelentős terhet jelent az alapítvány számára az üzemeltetés, valamint az ezzel járó ügyintézések, papír munkák, melyekre még egy személy alkalmazása lenne szükséges, de erre nincs anyagi fedezet.
– Lukács Ferenc szerint ez nem olyan nagy feladat, nem szükséges ehhez még egy fő alkalmazása.
– A kuratórium tagjai szavazásra bocsátják a kérdést.
10/2014. (12.01) kuratóriumi határozat:
A kuratórium két igen és egy tartózkodás mellett helyben hagyja a váli lelkigyakorlatos ház bérleti szerződésének lejáratát. Az átadással járó feladatok elvégzésével Arm Katalint bízzák meg.
Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.
k.m.f.
A jegyzőkönyv hiteléül:
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