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Jegyzőkönyv
amely készült 2016. október 11. 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;
– Gyuris Gellért a magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója;
– Hardi Gábor Titusz Alajos alapító.

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Munkaviszony megszüntetése

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. Munkaviszony megszüntetése
– Arm Katalin ismerteti az Alapítvány anyagi helyzetét: Jelenleg nincsenek olyan futó pályázatok, ame-

lyek összegét fenntartásra tudja az Alapítvány fordítani. A kampányokon szerzett tartalékok év végéig 
fognak kitartani. Az állandó támogatások révén beállt trend azt mutatja, hogy 3 alkalmazottat tud 
fenntartani az Alapítvány. 2017-ben már már sajnos nem lesz lehetőség négy ember alkalmazására.

– Gyuris Gellért ismerteti az Iskola vezetősége által meghozott döntést: A Bandifi projekt 5 éve alakult. A 
projektet figyelemmel kísérve és kiértékelve meg kell állapítani, hogy a várakozásoktól elmaradt a ki-
tűzött cél. Ezért a projekt leállításra kerül az év végén. Ill. később, megváltoztatva néhány alapvető 
elemét, szándék van az újraindítására.

– A fenti okok miatt Gyuris Gellért javasolja, hogy a jelenlegi projektvezetőt, Sidó Évát bocsássa el az 
Alapítvány az alkalmazottai közül, lehetőleg számára is kedvező közös megegyezéssel.

– Hardi Titusz javasolja, hogy kapjon Sidó Éva kellően elégséges időt arra, hogy a futó projekteket lezár-
hassa és hogy új állást találjon magának, ezért maradjon év végéig alkalmazásban.

– A kuratórium tagjai egyetértve a követező határozatot hozzák:

4/2016 (10.11) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja Sidó Éva munkaviszonyának 2016. 12. 31-i hatállyal történő megszüntetését 
és megbízza Gyuris Gellért igazgatót, hogy Sidó Éva számára is kedvező közös megegyezést az érintettel megtár-
gyalja és megkösse, valamint Arm Katalint, hogy az ügyet lebonyolítsa.

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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