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Jegyzőkönyv
amely készült 2016. január 15. 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. 2016-os nagyobb programok és azok 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. 2016-os nagyobb programok és azok támogatása
– Csiszér László ismerteti a témát: Ebben az évben két nagyobb programot tervez az iskola lebonyolítani: 

• Szőregen 2016. július 16. és 24. között Pál kurzust és falumissziót (HU-16-12) szeretne rendezni az Is-
kola, amely már meg is lett hirdetve. De ez a program nem tud megvalósulni az Alapítvány segítsége 
nélkül. A helyi plébánia és a helyi Szeretetben és Egységben Alapítvány is hozzájárul a kurzushoz, 
így kb. összesen 100.000 Ft támogatás lenne szükséges ehhez a programhoz az Alapítványtól. 

• A második program a két évente szokásos országos munkatársi találkozó, melynek helyszíne Pan-
nonhalma lenne és 2016. november 25–27. közöttre lett meghirdetve „Szent Márton, a hittérítő” 
címmel (HU-16-16). Ez nagyobb anyagi terhet jelent. Ahhoz, hogy egy átlagos munkatársi házaspár 
el tudjon jönni, ahhoz fejenként 10.000 Ft támogatásra lenne szükség, vagyis kb. 150 fővel számolva 
1.500.000 Ft-ra. Van-e lehetőség erre?

– Arm Katalin ismerteti az Alapítvány pénzügyi helyzetét: Az őszi kampánynak hála, nem kell senkit el-
bocsátani és a napi működés biztosított ebben az évben. De nagyjából ennyi fér bele ebbe az évbe. A 
„Szent Márton, a hittérítő” programra kért összeg nem tud megvalósulni.

– Lukács Ferenc javasolja, hogy mind a két programot támogassa az Alapítvány 100.000 Ft-tal.
– Arm Katalin egyetértve kiegészíti a javaslatot, hogy a „Szent Márton, a hittérítő” programra keressen 

az Alapítvány szponzort vagy valamilyen pályázati lehetőséget.
– A két javaslattal a kuratórium tagjai egyetértettek.

1/2017 (01.15) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag határoz, hogy a Pál kurzus (HU-16-12) és a  „Szent Márton, a hittérítő” című Band-
Ász napok (HU-16-16) megrendezését egyenként 100.000 Ft-ig támogatja. A programok költségvetésének ezek sze-
rinti kialakítását és szponzorok, ill. pályázatok felkutatását Arm Katalinra bízza.

Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:
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