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JEGYZŐKÖNYV 

A Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány 
2016. január 18 napján tartott kuratóriumi üléséről 

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

Jelen vannak: 
• Tóth István, kuratóriumi elnök 
• Papp László, kuratóriurn tag 
• Máté János, kuratórium tag 

Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőt választanak. 

Levezető elnök: Tóth István 
Jegyzőkönyvvezető: Tóth István 
Jegyzőkönyv hitelesítő neve: Máté János 

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Napirend 

l. Az elnök beszámolója az előző 2015 április 28 - án tartott kuratóriurni ülés óta, történt, az 
alapítvány ügyeit érintő dolgokról. 

2. A 2015 évi beszámoló és közhasznúsági melléklet megtárgyalása és elfogadása. 

Tóth István levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Kuratórium 
tagjai l 00 % arányban megjelentek, így az ülés határozatképes. Ezt követően 18.00 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 megállapította, hogy az ülésre szóló meghívót minden érintett az ülést 
megelőzően 8 nappal megkapta. Ezt a meghívó l-l példányán aláírásával igazolta. Ezután a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat nyílt szavazásra tette fel, melyet a jelenlévők 

·egyhangúan elfogadtak. 

l. Az elnök beszámolója az előző 2015 április 28 -án tartott kuratóriumi ülés óta, 
történt, az alapítvány ügyeit érintő dolgokról. 

Tóth István elnök elmondta, hogy a legutóbbi kuratóriurni ülés óta eltelt időben 
(felszólításra) éves statisztikai adatszolgáltatást küldött a KSH részére, internetes felületen. 
V al amint az adó hi va tal felé a szükséges bevallásokat is elkészítette és interneten keresztül 
elküldte. 
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a bankszámla vezetés éves költsége 12.528 Ft volt. Egyéb kiadásként merült fel, hogy 
készült l 00 db szórólap 12.064 Ft értékben. 

Valamint karácsony alkalmából 20 rászoruló családnak lett vásárolva tartós élelmiszer 
csomag 24.248 Ft értékben, amely a Tiszacsegei Általános Iskolában lett átadva. Az erről 
az eseményről készült beszámoló fent van a honlapunkon is. Ezzel az idén az alapítvány 
már megfelel a közhasznúság feltételeinek. Ha jövőre is megfelel, akkor kérhetjük a 
Törvényszéktől a Közhasznú szervezetté nyilvánítást, mivel azt két év után lehet. Év végén 
maradt a bankszámlán 130.065 Ft és a kasszában 9.974 Ft. Mivel a fenti két kiadásra kivett 
az elnök 40.000 Ft -ot a bankszámláról és a maradvány a kézpénzes kasszában maradt. 

Az alapítvány idén 20 16-tól, a 2015-ös adóévre vonatkozóan szedheti az adó 1% -ot, 
mivelletelt a két év várakozás. Ennek érdekében az elnök regisztrált a NA V -nál, ehhez az 
alapító okiratot is módosítani kellett. Ezt az alapító megbízásából kezdeményezte a 
Törvényszéknél , és többszöri kiegészítés után végül befogadták a módosított alapító 
okiratot, és a módosítás tavaly decemberben hatályba is lépett. Ezért is kellett a kuratóriumi 
tagoknak új elfogadó nyilatkozatot adni. Az alapítvány adatait az alábbi internetes címen 
lehet leellenőrizni : http://birosag.hu/allampolgaroknaklcivil-szervezetek/civil-szervezetek
nev jegyzeke-kereses. Így most már a közhasznúságnak és az új PTK -nak is megfelel a 
szervezet, a módosított alapító okirat alapján, mely okirat egyébként honlapunkon a 
"dokumentumok" menüpontban is fent van. Azt hogy alapítványunk gyűjtheti az adó 1% -
át itt lehet ellenőrizni: http://nav.gov.hu/nav/szjal 1/regisztralt 2016 Az elnök megkérte a 
tagokat, hogy minden ismerőst tájékoztassanak erről a lehetőségről és mondják el nekik, 
hogy adójuk egy százalékát alapítványunknak ajánlja fel. 

Bódi György pályázatíróval együtt működve a Nemzeti Együttműködés Alaphoz 2 
pályázatot adott be, most január elején. Egyet a működési, egyet pedig a szakmai progran1 
támogatásához. Összesen 1.142.100 Ft értékben. Melyhez l O % önrészt kell biztosítani 
127.000 Ft értékben. Az eredményről természetesen a tagok tájékoztatva lesznek. 

Az elnök arról is tájékoztatta a kuratóriumot, hogy továbbra is keresi a pályázati 
l ehetőségeket. De egyelőre nincsenek az alapítvány számára elérhető egyéb pályázatok. 
Kérte a kuratórium tagjait, ha tudomásukra jut esetleges pályázati lehetőség azt jelezzék 
feléje. Ígéretet tett az elnök is, hogy ha lehetőség lesz pályázatra azonnal jelzi a kuratórium 
felé. 

Hozzászólás nem érkezett. Ekkor a levezetőelnök szavazást rendelt el. 

Határozat: a kuratórium 3 igen szavazattal, nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül elfogadta 
az elnök beszámolóját, az előző 2015 április 28 -án tartott kuratóriumi ülés óta, történt, az 
alapítvány ügyeit érintő dolgokról. 

Határozat száma: 2016/1/1. 

2. A 2014 évi beszámoló és közhasznúsági mellékletmegtárgyalása és elfogadása 



Határozat száma: 2016/112. 

Ekkor a határozatot igénylő kérdések megvitatásának lezárása megtörtént 

További kérdés nem merült fel, így a Kuratórium elnöke a kuratóriumi ülést 18.30 órakor 
bezárja. 

A jelen jegyzőkönyv határozatait az elnök vezette be az Alapítvány határozatainak könyvébe. 
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