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Jegyzőkönyv
amely készült 2021. január 27. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány 
székhelyén megtartott kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak:
– Gállné Busai Barbara a Kuratórium elnöke;
– Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
– Csiszér László a Kuratórium tagja;

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
I. Iroda felújítása
II. Pénzügyi helyzet, kampány indítása
III. 2021-es kurzusok támogatása

Gállné Busai  Barbara 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 Gállné Busai Barbarát, a kura-
tórium másik két tagját bízták meg.

Iroda felújítása
– Gállné Busai Barbara kifejti, hogy mivel az iroda zárva tart és senki nem láto-

gatja – a main nap kivételével – alkalom nyílna arra, hogy a rég óta halogatott 
felújításokat elvégezzük, úgy mint a falak festését a nagyteremben, szálláson, 
közös helységekben, irodákban és a kápolnában, a padlószőnyegek cseréjét a 
kápolnában  és  az  irodákban.  Bemutatja,  hogy  az  árajánlatok  szerint  ez  kb. 
800.000 Ft-os összköltséggel járna, de az egyik kivitelezőnél a személyes is-
meretség révén van 250.000 Ft árelőnyünk. A fedezet is nagyjából megvan rá, 
mivel a nagyterem közös kasszájában 120.000 Ft van, a szálláséban 100.000 Ft 
gyűjtés. A többi missziós iroda is támogatja az ötletet: a Missio Christi 50.000 
Ft-tal szállna be, az Új Jeruzsálem 70.000 Ft-ot ígért rá, az MKKM iroda – mi-

Aki áldásban részesít, maga is gyarapszik. (Péld 11,25)
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vel a saját irodájukat is ki kellene festeni – 160.000 Ft-tot. Így az alapítványra 
kb. 150000 Ft költség jutna.

– Lukács Ferenc jónak és kidolgozottnak tartja a tervet, valamint bejelenti, hogy 
szívesen áldozna a célra és maga is hozzájárulna adománnyal.

– Csiszér László hozzáteszi, hogy a költségek könnyen növekedhetnek és a szű-
kös anyagi helyzetre való tekintettel indítványozza, hogy max. 200.000 Ft le-
gyen erre a célra elkülönítve.

1/2021 (01.27). kuratóriumi határozat:

A kuratórium elhatározza az iroda felújítását 200.000 Ft összeghatárig. A kivitelezés le-
bonyolításával a kuratórium Gállné Busai Barbara elnököt bízza meg.

Pénzügyi helyzet, kampány indítása
– Gállné Busai Barbara ismerteti az Alapítványnál folyamatban futó pályázato-

kat. A legjelentősebb, hogy az EFOP–1.3.7-17-2017-00154 folyó év márciusában 
pénzügyileg befejeződik, a programokat tekintve – a járványra való tekintettel 
– június végén, majd ezután egy rövid elszámolási időszakkal zárul. Mi történ-
jék ezután a projekten dolgozókkal?

– Lukács Ferenc érdeklődik, hogy lesz-e ugyanilyen pályázat kiírva. Gállné Bu-
sai Barbara szerint nincs ilyen, és nem is lehet rá számítani.

– Csiszér László javasolja, hogy minden erőt vessünk be annak érdekében, hogy 
ne kelljen elküldeni alkalmazottakat.

– Gállné Busai Barbara beszámol a kínálkozó anyagi lehetőségek kiértékeléséről, 
melyet Joanovits Róberttel, az iskola igazgatójával végeztek és melynek konk-
lúziója, hogy a legjobb megoldás a fenntartói klub bővítés lenne egy célzott és 
erőteljes kampánnyal az iskola önkéntesei és a kurzusok résztvevői körében. 
Bemutatja a „200×3000” munkacímet viselő kampány tervezetét, melyet Joa-
novits Róbert készített.

– Lukács Ferencnek és Csiszér Lászlónak is tetszenek a tervek.

2/2021 (01.27.) kuratóriumi határozat:

A kuratórium elhatározza, hogy célzott kampányt indít 200×3000 néven a Szent András  
Fenntartói Klub bővítésére – havi 600.000 Ft célösszeg gyűjtésére – az iskola önkéntesei 
és a kurzusok résztvevői körében. A kampány vezetésével a kuratórium a kampánytervet 
készítő Joanovits Róbert igazgatót bízza meg.
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2021-es kurzusok támogatása
– Csiszér László javasolja, hogy a rendkívül kétséges anyagi jövőkép ellenére is 

tervezzen az alapítvány kurzusokat támogatni.
– Gállné Busai Barbara összegzi az iskola idei kurzusterveit, amelyet hipotetiku-

sak a járványhelyzet miatt. Nem lát nagy lehetőséget a támogatásra, hisz az 
alapítvány mozgósítható tartalékai nem haladják meg az 500.000 Ft.

– Lukács Ferenc támogatja Cziszér László ötletét. Javasolja, hogy a legfontosabb 
programra,  a  „Még egyszer”  János kurzus szervezését  támogassa  az Alapít-
vány.

– A kuratóriumi tagok mérlegelik a lehetőségeket és az észszerűnek tűnő összeg-
határt és célokat.

3/2021 (01.27.) kuratóriumi határozat:

A kuratórium elhatározza, hogy max. 300.000 Ft-ig támogatja a „Még egyszer” János 
kurzus nevű rendezvényt (HU-21-1), melyet elsősorban a rendezvény magas költségeire 
való tekintettel a résztvevőkre háruló költségek csökkentésére (pl. utazás, terembérlet, pe-
dagógiai eszközök, stb.) vagy szegény sorsú résztvevők kedvezményes részvételére kell for-
dítani. A kuratórium a támogatás ügyintézésével az elnököt, Gállné Busai Barbarát bízza 
meg.

Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvá-
nította és bezárta.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:

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

jegyzőkönyv-vezető

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

kuratóriumi elnök

...............................................
Lukács Ferenc

kuratóriumi tag
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