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Jegyzőkönyv
amely készült 2017. január 13. 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. III. Európai Szent András szeminárium szervezése

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. III. Európai Szent András szeminárium szervezése
– Csiszér László ismerteti a témát: a magyarországi iskola ebben az évben egyetlen nagy rendezvényt 

tervez, a III. Európai Szent András szemináriumot. A szeminárium keretében egy új kurzus fog meg-
rendezésre kerülni „A Biblia értelmezése” címmel. A kurzust a nemzetközi iskola alapítója, José H. Pra-
do Flores fogja vezetni, valamit munkatársa Ângela Chineze, akik Mexikóból és Brazíliából fognak ér-
kezni. A kurzusra minden európai iskola meghívást kapott: valószínű a lengyelek, németek, olaszok, 
románok, ukránok érkezése a határon túli és a haza magyarok mellett. A helyszín Pannonhalma lesz.

– Arm Katalin javasolja az összes alapítványi tartalékát elkülönítését erre a célra, nevezetesen:
• Ösztöndíjkeret magyarországi fiataloknak: 150 000 Ft
• Ösztöndíjkeret magyarországi munkatársaknak: 150 000 Ft
• Ösztöndíjkeret határon túli magyaroknak: 150 000 Ft
• Ösztöndíjkeret ukránoknak: 100 000 Ft
• Stáb ellátás (előkészület és elpakolás idejére szállás és étkezés) 350 000 Ft
• Stáb kedvezmény keret: 150 000 Ft
• Ajándék résztvevőknek: 250 000 Ft
• Ajándék Pepééknek: 30 000 Ft
• Vis major keret: 500 000 Ft

– A kuratórium tagjai egyetértettek a javaslattal.

1/2017 (01.13) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag határoz, hogy a jelenleg rendelkezésre álló 1 830 000 Ft–ot a III. Európai Szent András 
szeminárium szervezésére különíti el. A kuratórium megbízza Arm Katalint e keretösszeg kezelésével és a szemi-
nárium költségvetésének kialakításával.

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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