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Jegyzőkönyv
amely készült 2017. május 22. 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 meghívott, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója.

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Munkatársak kiküldetése a római nemzetközi tanácsülésre

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.

Munkatársak kiküldetése a római nemzetközi tanácsülésre
– Arm Katalin, mint levezető elnök, megkéri Gyuris Gellértet, a Szent András Evangelizációs Iskola igaz-

gatóját, hogy tájékoztassa a kuratóriumot a nemzetközi tanácsülés részleteiről.
– Gyuris Gellért kifejti, hogy José H. Prado Flores a Karizmatikus Megújulás „CCR Golden Jubilee 2017” 

nevű jubileumi ünnepségével egy időben – 2017. május 31-től június 4.-ig – hívta össze a nemzetközi 
tanácsülést Rómába. A tanácsülés azért is jelentős, mert most van lehetőség az augusztusi pannonhal-
mai programról még egyszer utoljára személyesen egyeztetni az előadókkal és a vendégekkel. A ta-
nácsülés a San Damasco plébánián lesz, de az előbbi rendezvényes több szolgálatra is felkérték az isko-
lát. A szállást a San Damasco plébánia biztosítja.

– Arm Katalin javasolja, hogy a meghívásnak tegyünk eleget és Gyuris Gellértet és Joanovits Róbert tit-
kárt küldje ki az alapítvány a tanácsülésre.

– Lukács Ferenc javasolja, hogy az alapítvány állja az utazási költségeket.
– A kuratóriumi tagok egyetértenek a felvetésekkel.

4/2017 (05.22) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja Gyuris Gellért és Joanovits Róbert kiküldését Rómába a nemzetközi tanács-
ülésre. Az alapítvány az utazási költségeket vállalja magára. A kuratórium Arm Katalint bízza meg, hogy az ügy-
ben intézkedjék.

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

k.m.f.
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