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JEGYZŐKÖNYV
A Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány
2017. április 30 napján tartott kuratóriumi üléséről
Helye: 4066, Tiszacsege, Fő utca 16 szám alatti Római Katolikus Templom.
Jelen vannak:
• Tóth István, kuratóriumi elnök
• Papp László, kuratórium tag
• Tóth Csilla, kuratórium tag
Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőt választanak.
Levezető elnök: Tóth István
Jegyzőkönyvvezető: Tóth István
Jegyzőkönyv hitelesítő neve: Tóth Csilla
Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel
megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Napirend
1. Az elnök beszámolója az előző 2016 január 18 –án tartott kuratóriumi ülés óta, történt, az
alapítvány ügyeit érintő dolgokról.
2. A 2016 évi beszámoló és közhasznúsági melléklet megtárgyalása és elfogadása.
Tóth István levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Kuratórium
tagjai 100 % arányban megjelentek, így az ülés határozatképes. Ezt követően 15.00 órakor
megnyitotta az ülést. A jelenlévők egyetértésével elvállalta a jegyzőkönyv vezetését. Felkérte
Tóth Csilla 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 1-1 példányán aláírásával igazolta. Ezután a
meghívóban szereplő napirendi pontokat nyílt szavazásra tette fel, melyet a jelenlévők
egyhangúan elfogadtak.
1.

Az elnök beszámolója az előző 2016 január 18 –án tartott kuratóriumi ülés óta,
történt, az alapítvány ügyeit érintő dolgokról.
- Tóth István elnök elmondta, hogy a legutóbbi kuratóriumi ülés óta eltelt időben
(felszólításra) éves statisztikai adatszolgáltatást küldött a KSH részére, internetes felületen.
Valamint az adóhivatal és az Országos Bírósági Hivatal felé a szükséges bevallásokat is
elkészítette és interneten keresztül elküldte.
- Továbbá tájékoztatta a kuratóriumot arról, hogy az alapítvány a 2016-os évet 126.588
Ft -al a bankban és 7810 Ft -al a kaszában kezdte. Az elmúlt év folyamán az alapítvány
bankszámlájára 10.000 Ft adomány érkezett 2 adományozótól, postai csekken a számlánkra
fizetve.
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- 2016 januárjába két pályázat lett beadva a Nemzeti Együttműködési alaphoz, Működési
Támogatásra és Szakmai program támogatására. Mindkét pályázat érvényes lett és 250-250
ezer forint támogatást kapott. De várólistára került. Vagy is ha valaki nem használja fel a
nyert pénzét akkor mi is sorra kerülhetünk. Váratlanul 2016 novemberében értesítést jött,
hogy a NEA-KK-16-M-1316 számú pályázaton 250 001 Ft -ot nyertünk működésre. Mivel
ez kisebb volt, mint a pályázott összeg, az elnök módosítási kérelmet adott be. Melyet
elfogadtak.
- A NEA-KK-16-M-1316 számú pályázat keretében a következő költések voltak.
2016 -ban
- csegeitemplomert.hu domain éves díja:
- 1524 Ft
- 13 családnak tartós élelmiszer csomag:
- 25 204 Ft
2017-ben
- műanyag evőeszközök:
- 3082 Ft
- A/5 szórólap (1 % -ról):
- 33 020 Ft
- 2 db sörpad asztallal, 1 db bogrács, 1 db pavilon, 1db állvány: - 84 621 Ft
- műanyag evőeszközök:
- 3002 Ft
- fürdőbelépő:
- 16 000 Ft
- templom hangosítás (1db, mikrofon, 2 db hangszóró,
1 db erősítő, 1 db mikrofonállvány)
- 98 100 Ft
A 10 % -os önrészt is beleszámolva 264 553 Ft -ot költöttünk el. Sajnos nem sikerült
elköltenünk 13 230 Ft -ot ezért az visszautalásra került a pályázat kiírónak. A pályázat
elszámolása Bódi György segítségével 2017 április 24 -én be lett adva. Jelenleg az
elbírálása folyamatban van.
- Tehát karácsony alkalmából 13 rászoruló családnak lett vásárolva tartós élelmiszer
csomag 25 204 Ft értékben, amelynek egy része, mivel a szülők nem vették át a karácsony
vigília misén a Tiszacsegei Általános Iskola segítségével lett átadva. Az erről az eseményről
készült beszámoló fent van a honlapunkon is.
- Év végén maradt a bankszámlán 323 280 Ft és a kasszában 32 686 Ft. De ekkor még a
pályázati költések egy része előtt voltunk A kuratóriumi üléskor a számlánkon 99 981 Ft a
kasszában 12 961 Ft van.
- Pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámláról 10 000 Ft lett átutalva a pályázatok
kiíróihoz 2016 -ban.
- Az alapítvány 2016- ban, a 2015-ös adóévre vonatkozóan az adó 1% -os felajánlásból
6623 Ft – kapott. mely 2016 szeptemberben átutalásra kerül az Alapítvány számlájára. Ezt
a 2017 -es év végéig kell közhasznú tevékenységre fordítani. Az elnök megkérte a tagokat,
hogy minden ismerőst tájékoztassanak erről a lehetőségről és mondják el nekik, hogy
adójuk egy százalékát alapítványunknak ajánlja fel.
- Az elnök arról is tájékoztatta a kuratóriumot, hogy Bódi György pályázatíróval együtt
működve a Nemzeti Együttműködés Alaphoz ismét 2 pályázatot lett beadva, most január
elején. Egyet a működési, egyet pedig a szakmai program támogatásához. Összesen 264 600
és 639 820 Ft értékben. Örömmel tájékoztatta a tagokat, hogy mind a két pályázatunk nyert.
200 000 és 600 000 Ft-ot. Melyhez 10 % önrészt kell biztosítani 88 976 Ft értékben. Ezzel
sajnos el is fog fogyni a számlánkon lévő pénz.
- Az elnök arról is tájékoztatta a kuratóriumot, hogy továbbra is keresi a pályázati
lehetőségeket. 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 2016 január 18 –án tartott kuratóriumi ülés óta, történt, az
alapítvány ügyeit érintő dolgokról, pályázatokról.
Határozat száma: 2017/1/1.
2.

A 2016 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 –ig
meg kell küldeni törvényi előírás alapján. Az előterjesztést a Kuratórium megvitatta.
Hozzászólás nem érkezett. Ekkor a levezetőelnök szavazást rendelt el.

Határozathozatal a kuratórium 3 igen szavazattal, nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül
elfogadta a 2015 évi beszámolót és közhasznúsági melléklet.
Határozat száma: 2017/1/2.
Ekkor a határozatot igénylő kérdések megvitatásának lezárása megtörtént.
További kérdés nem merült fel, így a Kuratórium elnöke a kuratóriumi ülést 16.30 órakor
bezárja.
A jelen jegyzőkönyv határozatait az elnök vezette be az Alapítvány határozatainak könyvébe.
K.m.f.
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jegyzőkönyv vezető

.................................................
jegyzőkönyv hitelesítő
……………………………..
elnök

