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Jegyzőkönyv
amely készült 2015. november 2. 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 kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Az alapítvány anyagi helyzete, az adományozási kampány értékelése

2. Eszközbeszerzés, javítások

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, az adományozási kampány értékelése
– Arm Katalin beszámol az adományozási kampány részleteiről, lefolyásáról és eredményéről. A kam-

pány során nagyon sok hálás ember nyitotta meg a pénztárcáját és hozzájárult kisebb vagy nagyobb 
összeggel. Az előző kuratóriumi ülés óta kb. 1.741.000 Ft adomány érkezett mind-mind kis adományok-
ból. Ez rendkívüli, felülmúlta a várakozásokat!

– Csiszér László hálát ad Istennek a bőkezű testvérekért, akik az Alapítvány segítségére siettek.
– Lukács Ferenc örömét fejezi ki, hogy az Alapítvány napi működése a következő néhány hónapokra biz-

tosítottnak látszik. A kuratórium előző döntéseire – a 20 éves ünnepség megrendezésére – is biztosítva 
van tehát az anyagi keret.

– Arm Katalin javasolja, hogy a sikeres kampányt ismételje majd meg az Alapítvány hasonló helyzetek-
ben.

– A kuratórium tagjai egyetértettek a javaslattal. 

8/2015 (11.02) kuratóriumi határozat:

A kuratórium a sikeres kampány feletti örömében elhatározza, hogy hasonló nehéz helyzetekben a kampányt 
megismétli.

2. Eszközbeszerzés, javítások
– Arm Katalin ismerteti, hogy az Alapítvány székhelyén több eszköz, ill. helység is felújításra szorul. Ál-

landó problémák vannak a WC-k lefolyói körül, az előadóterem is elhasznált, festésre szorul; a konyhá-
ban a mosogatógép felmondta a szolgálatot. A napi munkára használt számítógépek is cserére szorul-
nak.

– Lukács László felveti, hogy ebben a helyzetben csak a legszükségesebb dolgokat cseréljük ki.
– Arm Katalin megállapítja, hogy a legszükségesebb a konyhai mosogatógép.
– Csiszér László javasolja, hogy a konyhai mosogatógép minél előbb legyen kicserélve.
– A kuratórium egyetért a javaslattal.

9/2015 (11.02) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyöntetűen elhatározza magát, hogy a székhelyén a konyhai mosogatógépet lecseréli. A csere le-
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bonyolításával 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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