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Jegyzőkönyv
amely készült 2021. május 3. 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. Felújított iroda
II. Iroda megnyitása

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.

Felújított iroda
– Gállné Busai Barbara körbevezeti a kuratórium tagjait a felújított irodában és 

megmutatja a helyiségeit. Ismereti a kifizetett költségeket. A felújítási költsé-
gek mintegy 770.000 forintot tettek ki,  amelyre az Alapítványra 170.000 Ft 
hárult.

– A kuratórium tagjai elégedettek a felújítás eredményével és a költségekkel is.

Iroda megnyitása
– Gállné Busai Barbara javaslatot tesz az iroda megnyitására, mivel a járvány-

helyzet és a munkavállalók oltottsága is megfelelő. Programok tekintetében ja-
vasolja a szerveződő programok oltási igazolványhoz való kötését.

– Csiszér László nem tartja szerencsésnek az oltási igazolások kötelezővé tételét.
– Lukács Ferenc az állami előírásokhoz való maradéktalan igazodást kéri.

Aki áldásban részesít, maga is gyarapszik. (Péld 11,25)
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4/2021 (05.03) kuratóriumi határozat:

A kuratórium 2021. május 10. napjától megnyitja a Krisztus Király Missziós központot és  
helyreállítja a munkavállalók jelenlétes munkarendjét. Az irodában programok is szervez-
hetők az állami járványügyi rendelkezések betartásával.

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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