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Jegyzőkönyv
amely készült 2020. október 19. 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. Összegyűlt adomány utalásáról a nemzetközi irodának
II. Az iroda újbóli bezárása 2020. nov. 1-től
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 kuratórium másik két tagját bízták meg.

Összegyűlt adomány utalásáról a nemzetközi
irodának
– Gállné Busai Barbara beszámol arról, hogy a múlt hónapban eldöntött adománygyűjtés 897.000 forinton áll.
– Csiszér László szerint ez messze várakozáson felüli összeg és nagyon büszke a
magyar munkatársak segítőkészségére. Kifejezi örömét, hogy ezzel most meghálálhatjuk azt a sok tanítást, amit kaptunk a mexikói iskolától.
– Lukács Ferenc összeszámolja, hogy ezek szerint az Alapítvány az eddigi
420.000 Ft-os felajánlásával összesen tehát 1.317.000 Ft adományt tud az Alapítvány a bajban lévő nemzetközi irodának adományozni. Javasolja, hogy az
ígéret szerint ez legyen az adomány összege.
– A kuratóriumi tagok egyhangúlag támogatják az előterjesztett javaslatot és
meghozzák a következő határozatot:

Aki áldásban részesít, maga is gyarapszik. (Péld 11,25)
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7/2020 (10.19.) kuratóriumi határozat:
A Szent András Evangelizációs Alapítvány a nemzetközi irodának szóló gyűjtés összegét,
vagyis 897.000 Ft-ot, valamint saját forrásból 420.000 Ft-ot, azaz összesen 1.317.000
Ft adományoz a COVID-19 járvány miatt nehéz helyzetben lévő nemzetközi iroda (Escuela de Evangelización San Andrés Oficina Internacional, Mexicaltzingo 1957 Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México) JESUS PALABRA A.C. alapítványának
(számlaszám: 072320002659090546). Az utalás teljesítésére a Kuratórium az elnököt
bízza meg.

Iroda újbóli bezárása
– Gállné Busai Barbara felveti, hogy sokat változott a járványhelyzet az elmúlt
hónap alatt és már nem tartja biztonságosnak az irodába való bejárást. A kitűzött kurzusok ismét elmaradoznak. Javasolja a távmunka bevezetését.
– Csiszér László megjegyzi, hogy ezzel egyidejűleg ismét időszerű lenne a kurzusok átütemezése valószínű már a jövő évre, de nagy a bizonytalanság.
– Lukács Ferenc szerint felelősségteljesen kell viselkedni. Javasolja, hogy a következő két hétben készüljön el az Iskola a programok átütemezésével és az
iroda pedig készítse elő a irodahelyiség lezárását és a távmunkára való átállást.
– Gállné Busai Barbara szerint minden feltétel adott a távmunkához.
– A kuratóriumi tagok egyhangúlag támogatják az előterjesztett javaslatot és
meghozzák a következő határozatot:
8/2020 (10.19.) kuratóriumi határozat:
A Kuratórium egyhangúlag dönt az iroda bezárásáról, és ezzel egyidejűleg az irodai dolgozók távmunkába küldéséről 2020. november 1-től 2021. március 1-ig. Az ügyben való eljárással a Kuratórium Gállné Busai Barbarát bízza meg.
Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.
k.m.f.
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