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Jegyzőkönyv
amely készült 2015. augusztus 14. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtar-
tott kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak:
– Arm Katalin a Kuratórium elnöke;
– Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
– Csiszér László a Kuratórium tagja;

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Az alapítvány anyagi helyzete, adományozási kampány indítása

2. Húsz éves ünnepség rendezése és költségvetése

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 anyagi helyzete, adományozási kampány indítása
– Arm Katalin ismerteti az Alapítvány anyagi helyzetének alakulását az elmúlt 12 hónapban, amire való 

tekintettel összehívta ezt a rendkívüli kuratóriumi ülés. A sajátos helyzet az, hogy a pályázatok kifu-
tottak és már csak az állandó adományozók állnak az alapítvány mögött, de ezen forrás mértéke nem 
elégséges a működéshez. Úgy prognosztizálja, hogy a következő hónapokban, év végéig elfogy az Ala-
pítvány pénze, ezért sürgős cselekvésre van szükség.

– Lukács Ferenc a pénzgyűjtési lehetőségeket foglalja össze. És javasolja, hogy indítson az Alapítvány 
adományozási kampányt, amelyben meg lehet szólítani mindazokat, akik valamely programon részt 
vettek az elmúlt években.

– A kuratórium tagjai egyetértettek a javaslattal.

6/2015 (08.14) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag adományozási kampány indítását határozza el. A kampány előkészítésével és mene-
dzselésével Arm Katalint bízta meg.

2. Húsz éves ünnepség rendezése és költségvetése
– Csiszér László ismerteti a témát: Az iskolát az ő generációja 1995-ben alapította, amikor megtartották 

1995 decemberében az első Fülöp kurzust Ménfőcsanakon az olaszországi testvérek segítségével. Az is-
kola tehát ebben az évben lesz húsz éves. 10 évig Ménfőcsanak volt a központ, a következő 10 évben 
pedig már Budapest. A tanács szeretné megünnepelni ezt az eseményt, nagyon nem lenne szerencsés 
anyagi okok miatt elhagyni ezt az eseményt. A tanács meghívta rá a jelenlegi olasz iskola vezetőit dísz-
vendégként, valamint Székely János és Német László püspököket. Helyszínnek egy helyi iskola lett ki-
szemelve.

– Arm Katalin összegzi az esemény anyagi vonzatát: az olasz testvérek repülőjegyét az Alapítványnak, 
mint meghívónak kell téríteni, valamint szállást és étkezést biztosítani a számukra. Az ünnepség to-
vábbi nagyobb tételei: a terembérlet, a vendéglátás, torta.

– Lukács Ferenc javasolja, hogy az ünnepség fontossága miatt – az alapítvány anyagi helyzete ellenére is 
– ne vonja vissza az Alapítvány a januári döntését a rendezvény támogatásáról.

– A kuratórium tagjai egyetértettek a javaslattal.
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7/2015 (08.14) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag támogatja a magyarországi iskola 20 éves fennállásának megünneplésére irányuló 
törekvést és megerősíti, hogy a tervezett ünnepség teljes szervezési költségét magára vállalja. Az ünnepség költ-
ségvetésének kezelését Arm Katalinra bízza.

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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