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Jegyzőkönyv
 

Készült a Szeretetben és Egységben Katolikus Alapítvány kuratóriumának üléséről 2009. január 31-én.
Helyszín: Az alapítvány székhelye: Szeged, Rigó u. 16/a
Jelen vannak: Bata Erika kuratórium elnöke

Laczi Marianna kuratóriumi tag
Korom Mária kuratóriumi tag
Lele Róbert kuratóriumi tag
Gyuris Gellért kuratóriumi tag

 
A kuratóriumi ülés megtartásáról a jelenlévők hét nappal korábban szóban értesültek, az elnök felé visszajelzéssel éltek.
A kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének vezetésével egyhangúan Bata Erikát bízták meg.
 
Napirendi pontok:

1. Beszámoló a működési pályázatról
2. 2009 évi működési pályázat tervezete, alapelvek megbeszélése
3. 2009-es irányelvek megbeszélése
4. 2009-es programterv elkészítése
5. A szervezet éves beszámolója a 2008-as évről
6. 2008-ea év mérlegének elfogadása
7. a közhasznú jelentés elfogadása

1. Beszámoló a működési pályázatról: a 2008 évi működési pályázat eszközbeszerzése megva-
lósult az eszközök leltári állományba lettek véve. Az eszközök tárolását Lele Róbert vállalta el.

2. 2009 évi működési pályázat tervezése, alapelvek megbeszélése. A kuratórium egybehangzó 
véleménye, hogy a pályázat  további eszközök beszerzésére irányuljon. A tervezett eszközök: a 
hangosításhoz szükséges vezeték nélküli mikrofon ill. a hiányzó hangfal.

3. 2009-as irányelvek megbeszélése

4. 2009-as programterv elkészítése: a 2009 évi programok megbeszélése.

5. A szervezet éves beszámolója a 2008-as évről. A kuratórium elfogadta a szervezet 2008-as 
beszámolóját.

6. 2008-as év mérlegének elfogadása. A könyvelő által elkészített mérleget és eredménykimu-
tatást a kuratórium tagjai áttanulmányozták és elfogadták.

7. A közhasznú jelentés elfogadása. A közhasznúsági jelentést a kuratórium tagjai elfogadták.

 
Egyebek nem lévén a levezető elnök ezután az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.
 
A jegyzőkönyv hiteléül:
 

_____________ _____________ _____________
Bata Erika Korom Mária Laczi Marianna
kuratóriumi elnök kuratóriumi tag kuratóriumi tag

 
_____________ _____________
Lele Róbert Gyuris Gellért
kuratóriumi tag Ph. kuratóriumi tag
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