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Jegyzőkönyv
amely készült 2017. március 28. 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. Eszközbeszerzés

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. Eszközbeszerzés
– Gyuris Gellért ismerteti a témát: Két számítógép, amelyen az alapítvány alkalmazottai dolgoznak, 

munkára használhatatlan állapotba kerültek. Mindkettő lassú már a munkavégzéshez, 2011-es beszer-
zések, de a napokban a a Dell Inspiron végképp elromlott, a HP-nek pedig több alkatrésze elromlott. 
Szükséges lenne két középkategóriás gép beszerzésére, amely alkalmas lesz újabb 5 évig a munkavég-
zésre.

– Ciszér László emlékezteti a kuratóriumot, hogy a probléma már jó ideje ismert és a nyári szeminárium 
utánra vannak időzítve ezek a beszerzések.

– Arm Katalin nem lát elegendő anyagi forrást erre a beruházásra.
– Hardi Titusz javasolja, hogy mégis legyenek ezek a gépek most beszerezve, mert vészhelyzet van és 

napi munkavégzéshez szükséges eszközökről van szó ugyanis. Enélkül a dolgozók nem tudnak dolgoz-
ni.

2/2017 (03.28) kuratóriumi határozat:

A kuratórium kétharmados többséggel határozatot hoz két középkategóriás laptop beszerzésére összesen maxi-
mum 500.000 Ft értékhatárig bezárólag. A két megfelelő konfiguráció kiválasztásával megbízza Gyuris Gellértet, 
Arm Katalin pedig a vásárlás ügyintézésével.

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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