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Jegyzőkönyv
amely készült 2020.09.11.  napján az Alapítvány székhelye helyett – rendkívüli 
módon – Válon, a Szent Mihály Majorban megtartott kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak:
– Gállné Busai Barbara a Kuratórium elnöke;
– Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
– Csiszér László a Kuratórium tagja;
– Joanovits Róbert meghívott, a Szent András Evangelizációs Iskola igaz-

gatója.

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
I. Az Alapítvány 2019. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszá-

molója, valamint az 1% felhasználása
II. Gyűjtés szervezése a nemzetközi irodának

Gállné Busai Barbara a kuratórium elnöke megnyitja az ülést és megköszöni a 
kuratórium tagjainak, hogy a COVID-19 járvány miatt az utolsó pillanatban át-
szervezett helyszínre, Válra a Szent Mihály Majorba mindenki meg tudott érkez-
ni. 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.

1. Az Alapítvány 2019. évi közhasznúsági jelentése, 
mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% 
felhasználása
– Gállné Busai Barbara levezető elnök ismerteti a 2019-es évre vonatkozó köz-

hasznúsági jelentés, az eredmény-beszámoló és a mérleg tartalmát.
– Lukács Ferenc örül a tárgyévben futó több pályázatnak.
– Csiszér László elégedett az 1% cél szerinti felhasználásával.

Aki áldásban részesít, maga is gyarapszik. (Péld 11,25)
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– A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatot és meghozzák a 
következő határozatot:

5/2020 (09.11.) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja az alapítvány 2019. évi közhasznúsági jelentését, az  
eredménybeszámolót, a mérleget, valamint az 1% felhasználását.

2. Gyűjtés szervezése a nemzetközi irodának
– Gállné Busai Barbara köszönti Joanovits Róbertet, aki épp jelen lehet, mivel a 

Szent András Evangelizációs Iskola magyarországi tanácsa is itt Válon ülése-
zik. Felkéri, hogy számoljon be az Iskola jelenlegi magyarországi és nemzetkö-
zi helyzetéről.

– Joanovits Róbert elmondja, hogy a tavaszi CODID-19 hullám miatt valóban el-
maradt minden arra az időszakra tervezett kurzusa az Iskolának. Júliustól né-
hány helyi szerveződésű kurzust sikerült megszervezni: Új életet (HU-20-26), 
Legyél  igazit  (HU-20-27)  Tápiószentmártonon,  Mózes  kurzust  Ménfőcsana-
kon, ismét Új élet kurzust Szászváron (HU-20-6) és remélhetőleg jövő héten 
lesz Nagytevelen (HU-20-29) is egy, de a nyáron is volt, ami elmaradt. A mun-
katársak között eddig még nem volt nagy betegség hullám. Nem tudjuk mi lesz 
az  őszi  kurzusokkal.  A  nemzetközi  iskola  sokkal  nehezebb  helyzetben  van. 
Mexikóban teljes kijárási korlátozások vannak, csak a legközelebbi boltig sza-
bad elmenniük.  Piros vagy sárga zónák vannak. A kormány nincs a helyzet 
magaslatán. Tüntetések vannak, nincs munka. Az ottani iskola tagjai otthon 
vannak,  az  irodába  sem  járhatnak  be  és  online  kurzusokkal  próbálkoznak. 
Anyagilag nagyon nehéz helyzetben vannak, a bevételeik az normálisnak az 
egyharmadára csökkentek. Kérték, hogy segítsünk.

– Lukács Ferenc javasolja, hogy mielőbb utaljuk át számukra a szokásos éves tá-
mogatást.

– Gállné Busai Barbara megjegyzi, hogy az 12×35.000 Ft, azaz 420.000 Ft.
– Csiszér László szerint most ennél nagyobb szükség van, azért javasolja, hogy 

hirdessünk gyűjtést az Iskola munkatársai körében. Ami összegyűlik egy hó-
nap alatt, plusz ezt a négyszázhúszezer forintot utaljuk el egy összegben.

– A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatot és meghozzák a 
következő határozatot:

6/2020 (09.11.) kuratóriumi határozat:
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A kuratórium egyhangúlag dönt arról, hogy a következő egy hónapban szerveződjön gyűj-
tés a nemzetközi iskola anyagi megsegítésre az Iskola munkatársi körében az Alapítvány 
számlaszámára „Adomány Mexikóba” közleménnyel. A gyűjtés megszervezésével Joano-
vits Róbertet bízza meg a Kuratórium.

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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