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Jegyzőkönyv
amely készült 2016. szeptember 10. 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 kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Új autó vásárlása a megnyert pályázatból
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. Új autó vásárlása a megnyert pályázatból
– Arm Katalin ismerteti a témát: Az év elején írtunk egy pályázatot a nagybecskereki püspökséghez és

nemrégiben kaptuk az értesítést, hogy a pályázatunkat sikerrel bírálták el és hamarosan várható a
25.000 €-nak megfelelő összeg átutalása az Alapítvány számára. A pályázaton egy használt MercedesBenz Sprinter beszerzését és üzemeltetését vállaltuk. A pályázatot azért írtuk, mert az Alapítvány tulajdonában lévő Ford Tranzit már többször üzemképtelen állapotba került. Az autó feltétlenül szükséges a missziós utak folytatásához.
– Csiszér László ismerteti a használt Mercedes-Benz Sprinterek piaci árait. Megállapítja, hogy az pályázaton nyert összeg nagy segítség, de még nem elegendő. Az Alapítvány anyagi helyzetét ismerve, javasolja, hogy az Alapítvány rendezzen kampányt erre a célra.
– Arm Katalin emlékezteti a kuratóriumot, hogy a pályázati időszak 2016. december 31-ig tart, addig kell
megvásárolni az új autót, hogy el lehessen számolni a pályázatot. Fontos tehát, hogy a kampány mielőbb elinduljon. Az év végéig összegyűlt összeghez igazodva kell kiválasztani a konkrét autót.
– Lukács Ferenc javaslatára a kuratórium a következő határozatot hozza:
3/2016 (09.10) kuratóriumi határozat:
A kuratórium egyhangúan határozatot hoz, hogy indítson az Alapítvány kampányt az autó vásárlásához hiányzó
összeg előteremtéséhez. Valamint, hogy a megnyert pályázat terhére, valamint a kampányon a pályázati időszak
végéig összegyűlt összeg terhére egy használt Mercedes-Benz Sprinter haszongépjárművet vásároljon az Alapítvány, az összegyűlt összeg és a piacon kapható használt gépjárművek függvényében. A kampány lebonyolításával és az autó kiválasztásával a kuratórium Csiszér Lászlót bízza meg. Az autó vásárlásának ügyintézésével a kuratórium Arm Katalint bízza meg.
Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.
k.m.f.
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Lukács Ferenc kuratóriumi tag

