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Jegyzőkönyv
Amely készült a Szent András Evangelizációs Alapítvány (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168–
178.) nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám: 01-01-0009857) – továbbiakban 
Alapítvány – 2019. év május hónap 3. napján 13:00 órakor a 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. szám 
alatt megtartott rendkívüli kuratóriumi ülésén.

Jelen vannak:
– Hardi Gábor Titusz, alapító,
– Arm Katalin, kuratórium elnöke, 
– Lukács Ferenc, kuratóriumi tag,
– Csiszér László, kuratóriumi tag,
– Gállné Busai Barbara, meghívott.

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Arm Katalin lemondásának elfogadása és Gállné Busai Barbara megválasztása

2. Alapítvány rövidített nevének meghatározása

3. Alapítvány által megszerzett ingatlanok számbavétele, döntés azok hasznosításáról és ennek megfele-
lően az Alapítvány céljainak bővítéséről

4. Adatváltozások bejelentése

5. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalása

A napirendi pontokat a Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták.

Arm Katalin elnök üdvözli a jelenlévőket, majd megállapítja, hogy a Kuratórium határozatképes.

A jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják a kuratóriumi ülés levezető elnökének
Hardi Gábor Titusz alapítót, valamint egyhangúlag megválasztják jegyzőkönyv hitelesítőnek Arm Katalint és Csiszér

Lászlót és jegyzőkönyv vezetőnek Gállné Busai Barbarát.

A kuratórium elnöke, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztott tagok a megbí-
zatásukat elfogadják. 

A kuratórium egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

1. napirendi pont: Arm Katalin lemondásának elfogadása és Gállné Busai Bar-
bara megválasztása
– Hardi Gábor Titusz ismerteti az első napirendi pontot. Tájékoztatja a kuratóriumot, hogy Arm Katalin 

le kíván mondani kuratóriumi elnöki tisztségéről.

1/2019.05.03. sz. kuratóriumi határozat:

A kuratórium tagjai és az alapító Arm Katalin lemondását tudomásul veszik és elfogadja.

2/2019.05.03. sz. kuratóriumi határozat:

Az alapító a kuratórium új elnökének Gállné Busai Barbarát választja a mai naptól, határozatlan időre. A kurató-
rium tagjai Gállné Busai Barbara megválasztását tudomásul veszik és elfogadják.

2. napirendi pont: Alapítvány rövidített nevének meghatározása
– Hardi Gábor Titusz javasolja, hogy az Alapítvány rövidített neve legyen SZAE Alapítvány.
– A Kuratórium a javaslatot elfogadja és egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
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3/2019.05.03 sz. kuratóriumi határozat:

Az Alapítvány rövidített neve a mai naptól SZAE Alapítvány.

3. napirendi pont: Alapítvány által megszerzett ingatlanok számbavétele, dön-
tés azok hasznosításáról és ennek megfelelően az Alapítvány céljainak bővíté-
séről
– Hardi Gábor Titusz tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy az alábbi ingatlanok az Alapítvány tulajdonába 

kerültek. 
– Javasolja, hogy az ingatlanokban az Alapítvány missziós központot működtessen, melyben helyt ad 

más missziós szervezeteknek, illetve más szervezeteknek is és ezért javasolja, hogy az Alapítvány céljai
kerüljenek kibővítésre az alábbiak szerint: „Missziós központ működetetése, helyet adva más missziós 
tevékenységet végző szervezetek számára, illetve más szervezetek számára is”. 

– A Kuratórium a javaslatot elfogadja és egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

4/2019.05.03. sz. kuratóriumi határozat:

Az Alapítvány az alábbi ingatlanaiban
– a 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. „C” épület földszint 33., 43051/2/A/9 helyrajzi szám,
– a 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. „C” épület földszint 35., 43051/2/A/8 helyrajzi szám,
– a 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. „C” épület földszint 38., 43051/2/A/7 helyrajzi szám
missziós központot kíván működtetni, melyekben helyt kíván adni más missziós szervezeteknek, illetve más szer-
vezeteknek.

Az Alapítvány céljait, így az Alapszabályának 3. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
„Missziós központ működetetése, helyet adva más missziós tevékenységet végző szervezetek számára, illetve más 
szervezetek számára is.”

4. napirendi pont: Adatváltozások bejelentése
– Hardi Gábor Titusz tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy személyi igazolvány száma 432230 KA-ról 669066

DE-re, míg 
– Lukács Ferenc személyi igazolvány száma 523863 HA-ról 040569 BE-re változott. Kéri a Kuratóriumot a 

változásokat vegye tudomásul és gondoskodjon azok módosításáról.
– A kuratórium az adatok változását tudomásul vette.

5. napirendi pont: Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalása
– A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy a Kuratórium fogadja el a fenti módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapszabályt. 
– Kuratórium a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

5/2019.05.03. sz. kuratóriumi határozat:

Alapítvány tagjai egyhangúlag elfogadják a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály hatá-
lyos szövegét.

A Kuratórium az alapszabály módosításával összefüggésben, valamint a kuratórium határozatai alapján 
szükséges dokumentumok elkészítésével és azok a Fővárosi Törvényszékhez történő benyújtásával és az 
Alapítvány a változásbejegyzési eljárásban történő képviseletével dr. Hegedűs Györgyi, ügyvédet (1063 
Budapest, Teréz krt. 47. II/4.) bízza és hatalmazza meg.
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A kuratóriumi ülésről szóló jegyzőkönyvet a jelenlevők elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt a mai napon kézjegyükkel látják el.

További napirendi pont nem lévén, Hardi Gábor Titusz megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, és a ku-
ratóriumi ülést bezárja.

Jegyzőkönyv lezárva.

kmf.

A jegyzőkönyv hiteles:

Kelt: Budapest, 2019. május 3.

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

alapító
levezető elnök

.............................................................
Csiszér László

kuratóriumi tag
jegyzőkönyv hitelesítő

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

.............................................................
Gállné Busai Barbara

jegyzőkönyvvezető
kuratórium (új) elnöke

.............................................................
Arm Katalin

jegyzőkönyv hitelesítő
kuratórium (régi) elnöke
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