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1. téma 

Az alapítvány költségvetésének áttekintése. A Magyar Apostoli Egyház ebben az 

esztendőben 100 000 Ft - al támogatta tevékenységeinket a központi 

költségvetésből. 

 

2. téma 

Információ a pályázatok státuszáról: 

A Működési Pályázat szerződéskötése megtörtént, bármikor érkezhet a megnyert 

összeg utalása. Az Önkormányzat kiírt egy pályázatot, melyet beadunk 

támogatását az őszi Jövő Reménységei rendezvényre, melyet a Sziebert Róbert 

Általános iskolában tartunk, gyermekeknek bábelőadással egybekötve. Ennek a 

programnak a lebonyolítására 100-150 000 forintot szeretnénk pályázni. Az EU 

Családi Védőháló pályázat előkészítésének megkezdését őszre tervezzük, a 

megírást pályázatíró céggel végeztetnénk. Tervünk szerint vagy a Magyar 



Apostoli Egyház ad be pályázatot, és részt vállalunk belőle, vagy mi adunk be 

pályázatot, és az Egyház rendezvényei közül is belevonunk a projektbe.  

 

3. téma 

Táboraink, rendezvényeink várható alakulása: 

Házas-társas rendezvényünk időpontja 2016. 05.07. 

Útjelző ifjúsági táborunk létszáma, ha 20 fő alatt marad, akkor Súr helyett Pécsett 

rendezzük meg, és egy másik időpontra szervezzük, mely előnyösebb a 

fiataloknak. Ebben az esetben pár napos rendezvényre váltana át, ami a szállás 

és utazási költségek elmaradása miatt jelentősen kevesebb költséggel jár, ezért 

8 000 Ft lesz a részvételi díja. A gyermektábor programjába beépítjük az újonnan 

épült pécsi állatkert látogatását, mely miatt 5 000 Ft lesz a részvételi díj. 

 

4. téma 

Tábori részvételi díjakra érkezett kérvények elbírálása: 

Költségvetésünkbe ezekre a támogatásokra a 2016-os évben 150 000 Ft-ot 

különítettünk el. A gyermektábor részvételi díjának támogatására 14 kérvény 

érkezett, egyöntetűen úgy döntöttünk a családi és anyagi helyzetekre való 

tekintettel, hogy ezeknek a gyermekeknek táborozását teljes mértékben 

támogatjuk. 

Az Útjelző ifjúsági táborra 6 kérvény érkezett, elbírálásukra két tervet dolgoztunk 

ki. Ha a kis létszám miatt Pécsett lesz megtartva, akkor a 8000 Ft-os részvételi 

díjból 6000-Ft -os támogatást tudunk biztosítani mind a 6 főnek, ha pedig Súron 

lesz megtartva, akkor a 18 000 Ft-os részvételi díjból 5 kérvényt benyújtónak 

50%-os támogatást adunk, és egy kaposvári fiatalnak pedig, a magasabb 

útiköltség miatt 75% - ot fizet ki az alapítvány.  

 

5. téma 

Májusi bábozások - Nagycsaládos Egyesülettel kapcsolatfelvétel: 

Az április 30.-i bábkonferencián megvásároltuk a Palánta Országjáró 

Bábmissziótól „Az Ikrek” c. ünnep független bábdarabot (56 000 Ft összegben), 

melyet már a gyermeknapi meghívásokon előadunk. 

Május 21-én a Nagycsaládosok Egyesületének rendezvényén bábozunk, ami 

egyben kapcsolatfelvételt is jelent a szervezettel. 



Május 26-án Kecelen tartunk 3 előadást, május 27-én pedig a Nyugati Városrészi 

Óvoda – Ajtósi Dűrer úti óvodájában a gyermeknapi műsor keretein belül lép fel 

bábcsoportunk. 

 

6. téma 

Élelmiszerbankos projekt áttekintése: 

Ebben a tevékenységben jó eredményeket értünk el, jelenleg 234 rászoruló 

részére tudunk változó intenzitással alapvető élelmiszereket adományozni 

Gyárvároson. 2016 májusától zöldségek és gyümölcsök elhozása is lehetővé vált 

a Tescótól a kenyér mellett, így ezzel is tudunk segíteni. Ez a projekt mostanra, 

jelentős időbeli ráfordítást és anyagi terhet is jelent. (üzemanyag, telefon, 

postaköltség és az adminisztráció miatt.) A későbbiekben a megvalósítását újra át 

kell beszélnünk, több önkéntes munkás esetleges bevonása miatt, a májusi 

hónapot egyfajta kísérleti hónapként kezeljük, a terhelés növekedésének 

felmérése tekintetében. 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmát a kuratórium tagjai nyílt szavazással egyhangúan elfogadták, 

ketten aláírásukkal hitelesítik. 

 

…………………………………………………………….                            …………………………………………………….. 

                       Horváth Gábor                                                                    Pásztor József 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


