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Jegyzőkönyv
amely készült 2019. május 24. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott
kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak:
– Arm Katalin
– Gállné Busai Barbara
– Lukács Ferenc
– Csiszér László

a Kuratórium elnöke;
a Kuratórium leendő elnöke;
a Kuratórium tagja;
a Kuratórium tagja;

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Az Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1%
felhasználása
Gállné Busai Barbara megnyitja az ülést és megállapítja, hogy mivel az előző kuratóriumi ülésen hozott
2/2019. (05.03.) határozat – mely szerint ő a kuratórium elnöke – még nem emelkedett jogerőre, ezért jelenleg Arm Katalin a kuratórium elnöke és át is adja neki a szót. Arm Katalin, a kuratórium elnöke, 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.

Az Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– Arm Katalin levezető elnök ismerteti a 2018-as évre vonatkozó közhasznúsági jelentés, az eredmény-

beszámoló és a mérleg tartalmát.

– Lukács Ferenc elégedett az előző évhez viszonyítva a mostani eredménnyel.
– Csiszér László örül a tárgyévben futó több pályázatnak.
– A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatot és meghozzák a következő határozatot:

6/2019. (05.31.) sz. kuratóriumi határozat:
A kuratórium egyhangúlag elfogadja az alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentését, az eredménybeszámolót, a
mérleget, valamint az 1% felhasználását.
Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.
k.m.f.
A jegyzőkönyv hiteléül:
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