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JEGYZŐKÖNYV 

A Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány 
2014, május-16. napján tartott kuratóriumi ülésérőt 

Helye: 4069, Egyek Fő tér 26 szám alatti Szent József Plébánia. 

Jelen vannak: 
• Tóth István, k:uratóriumi elnök 
• Papp László, k:uratórium tag. 
• Máté János, kuratórium tag 

Levezető elnök: Tóth István 
Jegyzőkönyv vezető: elnök 

Napirendek 

' · 
l . A 2013 évi beszámoló és közhasznúsági melléklet megtárgyalása és elfogadása. 
2. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 

Tóth István levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Kuratórium 
tagjai 100 % arányban megjelentek, így az ülés határozatképes. Ezt követően 19.00 órakor 
megnyitotta az ülést. A jelenlévők egyetértésével elvállalta a jegyzőkönyv vezetését. Felkérte 
Máté János kuratóriumi tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére, aki a felkérést elfogadta. Ezt 
követően Tóth István megkérdezte, hogy mindenki rendben megkapta a meghívót május 08-
án, melyre igennel feleltek a tagok. Ezután a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
szavazásra tette fel, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak 

l. A 2013 évi beszámoló és közhasznúsági melléklet megtárgyalása és elfogadása 

A Kuratórium tagjai előzetesen írásban megkapták a beszámolót. Az elnök szóban 
kiegészítette annyival, hogy ezt a beszámolót a bíróság részére minden év május 31 -én meg 
kell küldeni törvényi előírás alapján. Az előterjesztett dokumentumot könyvelővel is 
egyeztette. Az előtetjesztést a Kuratórium megvitatta. Hozzászólás nem érkezett. Ekkor a 
levezetőelnök szavazást rendelt el. 

Határozat: a Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a 2013 évi beszámoló és közhasznúsági 
melléklet. 

Határozat száma: 2014/1/1. 

Ekkor a határozatot igénylő kérdések megvitatásának lezárása megtörtént Ezután sor kerül az 
egyéb határozatot nem igénylő kérdések megtárgyalására. 



2. Egyéb felmerült kérdések megtárgyalása. 

Tóth István elnök elmondta, hogy a legutóbbi kuratóriumi ülés óta eltelt időben 
(felszólításra) éves statisztikai adatszolgáltatást küldött a KSH részére, melyhez internetes 
regisztrációra volt szükség. Valamint az adóhivatal felé a szükséges bevallásokat is 
elkészítette és interneten keresztül elküldte. 

Levélben több Tiszacsegei vállalkozást is megkeresett, mely levélhez "sárga csekket" 
is mellékelt. Ezen megkeresések eredményeként 23 OOO Ft adományt fizettek be az 
alapítvány folyószámlájára. Érkezett még tovább 5000 Ft. adomány is banki befizetéssel 

Papp László felvetette, hogy az adományozóknak köszönö levelet kellene küldeni . 
Erre az elnök ígéretet tett. 

Az elnök arról is tájékoztatta a kuratóriumot, hogy keresi a pályázat lehetőségeket. De 
az uniós költségvetési ciklus lejárta, és az új ciklus el nem indulás miatt egyenlőre 
nincsenek az alapítvány számára elérhető pályázatok. Ígéretet tett az elnök, hogy ha 
lehetőség lesz azonnal jelzi a kuratórium felé. 

További kérdés nem merült fel, így a Kuratórium elnöke a kuratóriumi ülést 19.30 órakor 
bezárja. 

··· T~ .. Y~ .... 
jegyzőkönyv vezető 

elnök 


