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JECYZÖKÖNYV
A Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány
2013, szeptember 08. napján tartott kuratóriumi üléséről
Helye: 4069, Egyek Fő tér 26 szám alatti Szent József Plébánia.
Jelen vannak:
•
•
•
•

Tóth István, kuratóriumi elnök
Papp László, kuratórium tag
Máté János, Kuratórium tag
Máténé Váradi Mária, jegyzőkönyv vezető

Levezető

elnök: Tóth István
Jegyzőkönyv vezető: Máténé Váradi Mária
Napirendek
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Elnök beszámolója.
Számviteli Politika elfogadása
Bélyegzők elfogadása.
Meghatalmazás pályázat keresésre
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 17.00 órakor megnyitotta az
ülést. Felkérte Máténé Váradi Mária, Tiszacsege Kossuth utca 35/a szám alatti lakost a jegyzőkönyv
vezetésére és Máté János kuratóriumi tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A felkérést mindketten
elfogadták. Az elnök kérésére Papp László plébános egy fohásszal nyitotta meg az ülést. Ezt
követően Tóth István megkérdezte, hogy mindenki rendben megkapta a meghívót augusztus 30-án,
melyre igennel feleltek a tagok. Ezután a meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra tette
fel, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadták.
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1.

Elnök beszámolója

A Kuratórium Elnöke ismertette az előterjesztést, ennek során elmondta, hogy a Debreceni
Törvényszék 2013. július 03-án jogerősen nyilvántartásba vette az Alapítványt, ezen időponttól
fogva az érvényesen működik. Az eddig tett intézkedések ismertetése során elnök elmondta, hogy
adószámot kért a NAV -tól, az Alapítványnak melyet az július 18-án meg is kapott. A
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól regisztrációs számot kért mely a későbbi pályázatok
során lesz szükséges. Ez a regisztrációs szám augusztus 7-én meg érkezett. Elmondta még az elnök,
hogy beszerezte a könyveléshez szükséges nyomtatványokat is így a kiadási és bevételi
pénztárbizonylatot, naplófökönyvet. Véglegesítette a bankszámlát. Egy honlapot is elkészített mely
már működik is és az Alapítvány nevére beregisztrált http://www.csegeitemplomért.hu domain alatt
elérhető.

Az anyagiakra rátérve elmondta, hogy: eddig 20 500 Ft adományt kaptunk kézpénzben. Valamint a
bankszámlán a legutóbbi kivonat szerint 98 809 Ft van.

Elmondta még, hogy tájékozódás után Postai Készpénz átutalási megbízást, közismert nevén „Sárga
csekket" gyártatott le melynek darabonkénti ára 4,40 Ft+ áfa. Ebből összesen 200 darabot gyártatott
mely postaköltséggel együtt 3480 forintba került. Ez azért jó, mert így az adományozónak nem kell
bankba mennie és a feladási költséget sem kell viselnie. Ebből pár darab a templomba is ki lett
helyezve. Vásárolt még 1 darab pénzkazettát mely 3200 forintba került. Ebben tároljuk a kézpénzt, a
pénztárbizonylatokat, a bélyegzőket. Vásárolt még továbbá irodaszereket, így borítékot A/4-es
papírt, boríték etikettet mely dolgok összesen 3000 forintba kerültek. A pénzkazettábanjelenleg így
10 820 forint van.
Az előterjesztéshez hozzászólás nem érkezett. Ezt
szavazásra tette fel.

követően

a

levezető

elnök a beszámolót

Határozat: a Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a kuratórium elnökének a beszámolóját.
Határozat száma: 2013/1/1.
2.

A "Számviteli politika" elfogadása

A Kuratórium tagjai előzetesen írásban megkapták a számviteli politikát. Az elnök szóban
kiegészítette annyival, hogy ezzel a dokumentummal minden társadalmi szervezetnek rendelkeznie
kell és a megalakulástól számított 90 napon belül el kell azt fogadni. Az előterjesztett dokumentumot
könyvelővel is egyeztette. Az előterjesztést a Kuratórium megvitatta. Hozzászólás nem érkezett.
Ekkor a levezetőelnök szavazást rendelt el.

Határozat: a Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a „Számviteli politikát."
Határozat száma:2013/l/2.
3.

A bélyegzők formájának elfogadása

Az elnök ismertette, hogy az alapítvány két bélyegzőt rendszeresít. Egy fejléces és egy körbélyegzőt.
A fejléc bélyegző formája téglalap mérete 18x47 mm, felirata: „A Tiszacsegei Római Katolikus

Templomért Alapítvány, Tiszacsege Fő út 16, Adószám: 18507416-1-09, Sz/sz.: 6120037110030871. A körbélyegző 40 mm átmérőjű. Középen a templom stilizált képe egy hortobágyi
motívumban. Körben felirat „A Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány" A
előterjesztést a Kuratórium megvitatta. A napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett. Ezt követően
a levezető elnök az előterjesztést szavazásra tette fel.

Határozat: a Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta az alapítvány fent leírt bélyegzőit.
Határozat száma: 2013/1/3.
4.

Meghatalmazás pályázat keresésre

A Kuratórium elnöke tájékoztatja, a kuratórium tagjait, hogy előzetesen megbeszéléseket folytatott
Bódi György Úrral, aki a Tiszacsegei templom előző sikeres pályázatát menedzselte. Ennek során
Nagy Judit tervező is felmérte a templomot. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésére kérte fel
Bódi Urat. Most az elnök arra kér felhatalmazást, hogy tovább egyeztessen és keresse a
lehetőségeket a templom további felújítására. Konkrét pályázati lehetőség esetén kezdje meg az
érintettekkel a tárgyalásokat. A pályázati feltételek tisztáz.ása után újabb kuratóriumi ülésen

tájékoztatja a kuratóriumot a lehetőségekről. A napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett. Az
ismertetést követően a levezető elnök az előterjesztést szavazásra tette fel.
Határozat: a Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta, hogy Tóth István elnök tovább egyeztessen és
keresse a lehetőségeket a templom további felújítására. Konkrét pályázati lehetőség esetén kezdje
meg az érintettekkel a tárgyalásokat. A pályázati feltételek tisztázása után újabb kuratóriumi ülésen
tájékoztatja a kuratóriumot a lehetőségekről.
Határozat száma: 2013/1/4.
Ekkor a határozatot igénylő kérdések megvitatásának lezárása megtörtént Ezután sor kerül az egyéb
határozatot nem igénylő kérdések megtárgyalására

5.

Egyéb felmerült kérdések megtárgyalása.
Tóth István elnök elmondta, hogy levelet írt Gál József volt Tiszacsegei plébánosnak,
melyben megköszönte az 500.000 forint adományát melynek egy részéből az alapítvány létre
jöhetett.
A következőkben az alapítvány fejléces iratainak formáját beszélték meg. Ennek során a
kuratóriumi tagok megegyeztek abban, hogy az alapítvány hivatalos iratainak a fejlécében a
körbélyegzőben szereplő minta és a következő felirat lesz: ,,A Tiszacsegei Római Katolikus
Templomért Alapítvány, 4066, Tiszacsege, Fő út 16.http://www.csegeítemplomert.hu
info@csegeitemplomert.hu" melyet mindenki elfogadott.

e-mail:

Papp László felvetette, hogy az alapítvány nevében Tóth István keresse meg a helyi
vállalkozókat adománygyűjtés céljából. Elmondta, hogy a jó marketing nagyon fontos ezért
színes brosúrákat kellene csináltatni, melyen rövid ismertető lenne a templom történetének és az
alapítvány adatainak és az elvégezendő javításoknak. Elmondta azt is, hogy egy információs
táblát kellene létrehozni a templom elé melyen ugyancsak, szerepelne a templom története és az
előző felújításhoz adományozók neve. Nagyon fontos a személyes megszólítás. Továbbá
javasolta az Alapítvány nevében a Tiszacsegei Polgármesternek újabb levelet írni a játszótér
áthelyezése ügyében. Az elnök megígérte, hogy a lehetséges körülmények között megteszi a kért
intézkedéseket és erről tájékoztatja a kuratóriumot.
Papp László plébános megköszöni Tóth István elnöknek az eddigi munkáját, az ötleteket és a
megvalósítást is.
További kérdés nem merült fel, így a Kuratórium elnöke a kuratóriumi ülést 18.30 órakor bezárja.
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