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Jegyzőkönyv
amely készült 2018. december 3. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott
kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak:
– Arm Katalin
– Lukács Ferenc
– Csiszér László
– Joanovits Róbert

a Kuratórium elnöke;
a Kuratórium tagja;
a Kuratórium tagja;
meghívott, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója.

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Munkaviszony megszüntetése, új alkalmazott felvétele
2. 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 személyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ferencet és
Arm Katalint, a kuratórium másik két tagját bízták meg.

Munkaviszony megszüntetése, új alkalmazott felvétele
– Arm Katalin ismerteti az Alapítvány anyagi helyzetét: három főállású munkatársat tud stabilan foglal-

koztatni az Alapítvány.

– Joanovits Róbert ismereti az Alapítvánnyal az elképzeléseit az Iskola titkárságának átalakítására: új
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lendületet, új lelkesedést szeretne az irodában és ezt új munkatársakkal látja elképzelhetőnek. Mivel
az anyagi keret nem bővült, ezért ezt személycserékkel látja megvalósíthatónak. Arm Katalin helyébe
új munkatársat szeretne. Gyuris Gellértet egyelőre szeretné megtartani stratégiai, fenntartó embernek
és majd akkor cserélni, ha az első új munkatársa már beletanult a feladatokba.
Csiszér László érti az elképzelést, ugyanakkor elégedett Arm Katalin eddigi munkájával.
Lukács Ferenc javasolja, hogy ha ez így valósul meg, akkor a cserék fokozatosan menjenek végbe, hogy
az iroda stabilitása ne ingjon meg.
Joanovits Róbert javaslatot tesz az új alkalmazottra Gállné Busai Barbara személyében, akit megbízhatónak és nagyon ügyesnek, irodai munkára rátermettnek tart. Busai Barbara a jelenlegi munkahelyén
felmondva leghamarabb 2019. február 1.-vel tudna kezdeni.
Arm Katalin egyrészt szomorú a csere miatt, ugyanakkor Gállné Busai Barbarát alkalmasnak tartja a
feladatai átvételére.
Csiszér László javasolja, hogy Arm Katalint számára is kedvező közös megegyezéssel bocsássa el az Alapítvány, hogy a felmondási ideje adjon neki elég lehetőséget arra, hogy szabadon új állást kereshessen.
Továbbá javasolja, hogy Arm Katalin munkaviszonyának megszüntetése ne befolyásolja a kuratóriumi
tagságát és annak elnökletét.
A kuratórium tagjai egyetértve a követező határozatot hozzák:

7/2018 (12.03) kuratóriumi határozat:
A kuratórium egyhangúlag elfogadja Arm Katalin munkaviszonyának 2018. 12. 31-i hatállyal történő megszüntetését és megbízza Csiszér Lászlót, hogy Arm Katalinnal a számára a kedvező közös megegyezést megtárgyalja és
megkösse, valamint, hogy az ügyet lebonyolítsa.
Továbbá a kuratórium egyhangúlag elfogadja Gállné Busai Barbara alkalmazását az Alapítványnál 2019. 02. 01.-i
kezdéssel. A kuratórium Arm Katalint bízza meg, hogy az ügyben eljárjon.
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Eszközbeszerzés
– Arm Katalin előterjeszti, hogy az új alkalmazottnak az Alapítvány szerezzen be egy munkavégzésre al-

kalmas számítógépet.

– Csiszér László javasolja, hogy a megváltozott munkaszokásoknak megfelelően az eszköz legyen alkal-

mas állandó hordozásra.

– Arm Katalin javasolja, hogy a gép ne lépje túl a 250.000 Ft-os értékhatárt.
– A kuratórium tagjai egyetértve a követező határozatot hozzák:

8/2018 kuratóriumi határozat:
A kuratórium egyhangúlag határoz, hogy 1 db középkategóriás, hordozható számítógépet szerez be max. 220.000
Ft-os összeghatárig. A konfiguráció kiválasztásával és a lebonyolítással Arm Katalint bízzák meg.
Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.
k.m.f.
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