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Jegyzőkönyv
amely készült 2018. november 5. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott
kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak:
– Arm Katalin
– Lukács Ferenc
– Csiszér László
– Hardi Gábor Titusz

a Kuratórium elnöke;
a Kuratórium tagja;
a Kuratórium tagja;
alapító.

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Személyi adatok módosulása, valamint az alapító okirat módosítása az alapítványhoz történő csatlakozás szabályainak részletezésével
Arm Katalin, a kuratórium elnöke köszönti a jelenlevőket, megnyitja a kuratóriumi ülést, egyben megállapítja a kuratóriumi ülés határozatképességét.
A kuratóriumi tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják a kuratóriumi ülés
levezető elnökének Arm Katalint a kuratórium elnökét, valamint a kuratóriumi tagok egyhangúlag megválasztják Csiszér Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

1. Személyi adatok módosulása, valamint az alapító okirat módosítása az alapítványhoz történő csatlakozás szabályainak részletezésével
– Arm Katalin a kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi ülést, hogy Csiszér László kuratóriumi tag

személyi adataiban bekövetkezett változások miatt az alapító okiratot módosítani szükséges.

– Hardi Gábor Titusz alapító a jelenlévők előtt az alábbi módosítást végezte el az alapító okiraton:
• a 8., „Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium” c. fejezetben: „– Csiszér László ¶ (született:

1972. 06. 17-n; anyja neve: Ambrus Anna; szem. ig. száma: 066232 TA; 6237 Kecel, Tanya körzet 64.
szám alatti lakos) ¶ kuratóriumi tag.”;
• a 9., „Az Alapítvány képviselete” c. fejezetben: „– Csiszér László 6237 Kecel, Tanya körzet 64. szám
alatti lakos”.
– Hardi Gábor Titusz alapító tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy az ő személyi adatai is megváltoztak és az alábbiak szerint módosítja az alapító okirat aláíró részét:
• „Hardi Gábor Titusz alapító ¶ Szig. száma: 432230 KA”
– Hardi Gábor Titusz alapító tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy szélesíteni kívánja az alapítványhoz történő csatlakozás szabályait.
– Hardi Gábor Titusz alapító a jelenlévők előtt az alábbi módosítást végezte el az alapító okiraton:
• a 6., „Az Alapítvány jellege” c. fejezetcímet „Az Alapítvány jellege, csatlakozás az Alapítványhoz” fejezetcímre módosította;
• ugyanezen fejezet első három bekezdését módosította: „Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar vagy
külföldi természetes és – alapítvány kivételével – jogi személy, valamint magyarországi és külföldi
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet csatlakozhat a célok sokoldalú
megvalósítása céljából, amennyiben az Alapítvány célkitűzéseivel egyetért, azokat anyagi eszközeivel vagy bármilyen más módon támogatja, ideértve a személyes közreműködést is. Az Alapítvány javára teljesített juttatás pénzeszközön kívül lehet bármely forgalomképes dolog, illetve vagyoni értékű jog is. ¶ A csatlakozási kérelmet írásban az Alapítványhoz kell benyújtani az Alapítványnak
történő felajánlás mellett. A csatlakozás és a felajánlás elfogadásáról vagy elutasításáról az Alapítvány Vezető Szerve – továbbiakban: Kuratórium – dönt legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30
napon belül, döntéséről a kérelmezőt tájékoztatja. A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs. ¶ A csatlakozó alapítói jogokat nem gyakorolhat, megilleti azonban az a jog,
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hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.”;

• a 7., „Az Alapítvány vagyona, az alapító vagyoni szolgáltatása, és az Alapítvány gazdálkodása” c. fe-

jezet a következő bekezdéssel egészítette ki: „Az alapító és a csatlakozó az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni
kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.”;
• a 12., „Záró rendelkezések” c. fejezet felsorolásában a 4. felsorolást módosította: „Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az induló alapítványi vagyon fennmaradó része az alapítót, a csatlakozó által juttatott alapítványi vagyon fennmaradó része a csatlakozót illeti, azzal, hogy az őket
megillető vagyon nem haladhatja meg az általuk az Alapítványnak juttatott vagyont, míg az ezen
túli vagyont az Alapítvány céljai között leírt tevékenységek támogatására kell fordítani.”.
– Ezután a Kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
5/2018 (11.05) kuratóriumi határozat:
A kuratórium a jelen jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja és Arm Katalint bízza meg az alapító okirat törvény szerinti hatályosításában való eljárással.
Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.
k.m.f.
A jegyzőkönyv hiteléül:
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Csiszér László
kuratóriumi tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

...........................................................
Hardi Gábor Titusz
alapító

.............................................................
Arm Katalin
kuratóriumi elnök,
levezető elnök

.............................................................
Lukács Ferenc
kuratóriumi tag

