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JEGYZŐKÖNYV 

A Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány 
2018. április 24 napján tartott kuratóriumi üléséről 

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

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 kuratóriumi ülés óta, történt, az alapítvány ügyeit ér intő 

dolgokról. 
2. A 2017 évi beszámoló és közhasznúsági melléklet megtárgyalása és elfogadása. 

Tóth István levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Kuratórium 
tagjai 100 % arányban niegjelentek, így az ülés határozatképes. Ezt követően 19.00 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. Ezutá11 a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat nyílt szavazásra tette fel, melyet a jelenlévők 
egyhangúan elfogadtak. 

1. Az elnök beszámolója az előző 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 felül eten. 
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 2017-es évet 322 188 
Ft -al a bankban és 32 686 Ft -al a kaszában kezdte 



2017 januárjába két pályázat lett beadva a Nemzeti Együttműködési alaphoz, Működési 
Támogatásra és Szakmai program támogatására. Mindkét pályázat érvényes és nyertes lett 
és 600 és 200 ezer forint támogatást kapott. 
- A pályázaton nyert összegből lett vásárolva: 150 db programfüzet: 40 958 Ft értékben 

és 30 OOO Ft a Cantare kórusnak vacsorára lett költve. Abból az alkalomból, hogy a szokásts · 
éves koncertjüket ismét templomunkban tartották. Továbbá beszerzésre került, mikrofon+ 
talp+ kábel: 40 300 Ft, 1 db Acer projektor: 139 899 Ft, reklám megállító tábla: 14 707 Ft 
értékben. A 2017 októberben templomunkban megrendezett, ,,Munkatársak lelki napja" 
rendezvényhez kapcsolódóan. Plakát: 6350 Ft, reklám ajándék: 136 398 Ft, pogácsa és 
ásványvíz: 3985 Ft, étkezés: 87 500 Ft, értékben lett vásárolva. Továbbá vásároltunk még, 
vetítő vászont állvám1yal: 24 884 Ft -ért, A főzés az adventi gyertyagyújtásra, a refom1átus 
templom kertjében 51 359 Ft-ba került. Tartós élelmiszer egyházközségünk 
nyugdíjasainknak karácsony alkalmából: 20 759 Ft értékben lett vásárolva. 

Év végén maradt a bankszámlán 296 963 Ft és a kasszában 7080 Ft 
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. 

Azt is elmondta, hogy a pályázati összegből könyvelő megbízására került sor, a 
megnövekedett" pénzügyi elszámolások miatt. A könyvelővel egyelőre a 2017 -es és 201 i -
as évre került szerződés megkötésre. melynek díját a pályázati összegből kell rendezni. 

A 201 7 -es évben a következő rendezvények voltak az alapítvány rendezésében, illetve 
támogatásával. 

- Cantare kórus koncertje, ökumenikus imanap, gyertyagyújtás, munkatársak lelki napja. 

A 2018 -as évben a kuratóriumi ülés időpontjáig a fennmaradó pályázati összegek a 
következőképpen kerültek elköltésre: 

januárban: 2981 Fi üdítőital , 114 300 Ft hidegtál. Melyek a kultúra napja rendezvényre 
és az ökumenikus imanapra kerültek felhasználásra. Az. egyikben a Városi könyvtárral. A 
másikban a református egyházzal együttműködve . 

márciusban: strandolásra 13 800 Ft, könyvelőnek 60 OOO Ft (2016/2017), Bódi György 
pályázat írónak 48 654 Ft, valamint 1 db laptop vásárlására: 4 7 495 Ft. 

Továbbá: 5027 Ft visszautalásra került a pályázat kiírójának. Így a pályázaton nyert pénz 
és az önrész el is lett költve, illetve visszautalva. Az ~!számolás a pályázat kiírójának be lett 
küldve. 

Az elnök tájékoztatta, hogy a Nemzeti Együttműködési alaphoz beadott pályázatokon ismét 
nyertünk 100 ezer forintot működésre. Valamint a szakmai programra ugyanoda beadott 
pályázat is eredményes lett. De csak a várólista 106 -ik helyére került. 

Az alapító Szent József Plébánia a pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására 150 
ezer forint „alapítói" adományt utalt át. A Tiszacsegei templom számlájáról, az Alapítvány 
számlájára, 2018 márciusban. 



Az alapítvány 201 7- ben, a 2016-ös adóévre vonatkozóan az adó 1 % -os felajánlásból 
29 071 Ft-ot kapott. Amely 2017 szeptemberben átutalásra kerül az Alapítvány számlájára. 
Ezt a 2019 -es év végéig kell közhasznú tevékenységre fordítani. 

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 tartott kuratóriumi ülés óta, történt, az alapítvány ügyeit érintő 
dolgokról, pályázatokról. ' 

Határozat száma: 2018/1/1. 

2. A 2017 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 2017 évi beszámolót és közhasznúsági melléklet. 

Határozat száma: 2018/1/2. 

Ekkor a határozatot igénylő kérdések megvitatásának lezárása megtörtént. 

További kérdés nem merült fel, így a Kuratórium elnöke a kuratóriumi ülést 20.30 órakor 
bezárja. 
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jegyzőkönyv hitelesítő 


