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Jegyzőkönyv
amely készült 2018. január 16. 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. A jelentősebb 2018-as országos kurzusok támogatása
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.

A jelentősebb 2018-as országos kurzusok támogatása
– Arm Katalin ismerteti a 2018-as kurzusokat, melyekről már karácsonykor megjelent a szórólap. A na-

gyobb kurzusok a Pál, az Apolló, a Mózes, Álomlátó, a szegedi és a debreceni János. Vannak ezek között
olyanok, amelyek az elnyert EFOP–1.3.7-17-2017-00154 finanszíroz. Támogatásra a Pált, a debreceni János kurzus javasolja.
– Csiszér László javasolja, hogy a fiatalok iránti elkötelezettség jeleként kapjon támogatást a gárdonyi Új
élet kurzus is, mely a Lelkes Tréning nyitó kurzus lesz.
– Lukács Ferenc az alapítvány lehetőségeit figyelembe véve azt javasolja az összes támogatás ne lépje át
az 500.000 Ft-ot.
– A kuratórium megvitatva az előterjesztéseket a következő döntést hozza:
1/2018 (01.16) kuratóriumi határozat:
A kuratórium egyhangúlag dönt arról, hogy a gárdonyi Új élet kurzus (HU-18-27) szervezését 140.000 Ft-tal támogatja; a keceli Pál kurzus szervezését (HU-18-25) 200.000 Ft-tal; a debreceni János kurzus (HU-18-28) szervezését
pedig 85.000 Ft-tal. Az ügyben való eljárással 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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