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Jegyzőkönyv
amely készült 2022. január 31. 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. 2022-es programok támogatása
II. Gyorssegély nehéz helyzetben lévő munkatársunknak

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.

1. 2022-es programok támogatása
– Gállné Busai Barbara ismerteti a 2022-es kurzus terveket:  A COVID-helyzet 

miatt minden bizonytalan, de az iskola ugrásra kész, ha a helyzet ismét lehető-
vé teszi: főleg helyi szervezésű kurzusokra lehet számítani, központi alapítvá-
nyi  szervezésben  pedig  Ezekiel  képzésre,  Apolló  kurzusra,  Békességszerzők 
kurzusra. Persze központi szervezésben lesznek az A! generációs képzési hét-
végék is.

– Csiszér László elmondja, hogy több helyre meghívták Ászáf kurzust tartani, 
reméli, hogy valóban újra elindulnak a helyi szervezésű kurzusok.

– Lukács  Ferenc  javasolja,  hogy  300.000  Ft-ot  különítsen  el  az  Alapítvány  a 
2022-es évben szerveződő alapítványi kurzusokra.

1/2022 (01.31) kuratóriumi határozat:

Aki áldásban részesít, maga is gyarapszik. (Péld 11,25)
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A kuratórium elhatározza,  hogy 300.000 Ft-ot  elkülönít a 2022-es évben szerveződő  
központi,  alapítványi  kurzusokra:  a  Békességszerzők,  az  Apolló  kurzusokra,  az  Ezekiel  
képzésre annak reményében,  hogy a COVID-helyzet  után lesz majd még más központi  
kurzus is ezeken kívül.

2. Gyorssegély nehéz helyzetben lévő 
munkatársunknak
– Gállné  Busai  Barbara  előadja,  hogy  már  többedszerre  érkezik  megkeresés, 

hogy a Tóthné Lőz Marika Kecelről egyre nehezebb anyagi helyzetben van, mi-
vel férje elhagyta és így a 7 gyermeket egyedül neveli.

– Csiszér László hozzáteszi, hogy keceliként jól ismeri a helyzetet, valóban így 
van. Többen is próbálnak segíteni rajta.

– Gállné Busai Barbara javasolja, hogy az alapítvány is adjon egy egyszeri támo-
gatást a számára, hisz az alapítván szociális-karitatív profiljába illeszkedik a 
tört családok segítése és régebben Marika önkéntesként sokat tett az alapít-
vány szervezésében létrejövő kurzusokért és közösségekért.

– Lukács Ferenc egyetért és indítványozza, hogy 100.000 Ft legyen ez a támoga-
tás.

– Csiszér László hozzáteszi, hogy lehetséges, hogy ezt majd meg kellene később 
is ismételnie az alapítványnak.

2/2022 (01.31) kuratóriumi határozat:

A kuratórium elhatározza, hogy Tóthné Lőz Mária (6238 Imrehegy, Csalogány u. 12.) 
számára nehéz szociális helyzete okán karitatív alapon egyszeri 100.000 Ft gyorssegélyt 
ad. A kuratórium megbízza Gállné Busai Barbarát a segély átadásával.

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

2

mailto:alapitvany@ujevangelizacio.hu
https://alap.ujevangelizacio.hu/
mailto:alapitvany@ujevangelizacio.hu

	A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
	1. 2022-es programok támogatása
	2. Gyorssegély nehéz helyzetben lévő munkatársunknak

