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A Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány
2itl5, április 23. napján tartott kuratóriumi ülésérőt
Helye: 4069, Egyek Fő tér 26 szám a1atti Szent József Plébánia.
Jelen vannak:
• Tóth István, kuratóriumi elnök
• Papp László,. kuratórium tag.
• Máté János, k.uratórium tag
Levezető elnök:

T útb István
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A 2014 évi beszámoló és közhasznúsági melléklet megtárgyalása és elfogadása.
Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések

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, aJ?;.·a 'félk'érést elfogadta. Ezt
követően Tóth István megkérdezte, hogy mindenki rendben megkapta a megh~9t április 20án, melyre igennel feleltek a tagok. Ezután a meghívóban szérepJö napirendi pontokat
szavazásra tette fe~ melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtclk. :
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A 2014 évi beszámoló és közhasznosági melléklet mégtárgyaltisa és elfogadtisa

A Kuratórium tagjai előzetesen írásban megkapták a beszámolót. Az elnök szóban
kiegészítette annyival, hogy ezt a beszámolót a bíróság részére minden év május 3 l - én meg
kell küldeni törvényi előírás alapján. Az előterjesztett dokumentumot könyvelövel is
egyeztette. Az előtetjesztést a Kuratórium megvitatta. Hozzászólás nem érkezett. Ekkor a
levezetőelnök szavazást rendelt el.

Határozat: a Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a 2014 évi beszámoló és közhasznúsági
melléklet.
Határozat száma: 2015/1/l.
Ekkor a határozatot igénylő kérdések megvitatásának lezárása megtörtént. Ezután sor kerül az
egyéb határozatot nem igénylő kérdések megtárgyalására.
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Egyéb fetmeriilt kérdések megtárgyalása.
Tóth István elnök elmondta, hogy a legutóbbi kuratóriumi ülés óta eltelt időben
(felszólításra) éves statisztikai adatszolgáltatást killdött a KSH részére, internetes
felületen. Valamint az adóhivatal felé a szükséges bevallásokat is elkészítette és interneten
keresztül elküldte.
Tájékoztatta, hogy a kuratóriumot, hogy Máté János és felesége 2014 karácsonyán
adomány gyűjtést szervezett az Alapítvány nevében. A befolyt összegből élelmiszer
csomagok összeállítására került sor az egyházközség ministránsainak, melyek kiosztásra
kerültek Nekik ezúton is köszöni az áldozatos munkát.
Az elnök arról is tájékoztatta a kuratóriumot, hogy keresi a pályázat lehetőségeket. De
egyenlőre nincsenek az alapítvány számára elérhető pályázatok Kérte ,a kuratórium
tagiait, ha tudomásukra jut esetleges pályázati lehetőség azt jelezzék feléje. Igéretet tett az
elnök is, hogy ha lehetőség lesz pályázatra azonnal jelzi a kuratórium felé.

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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