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1. téma  

Közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések: 

Közfoglalkoztatás keretében, heti 40 órás munkarendben, szociális segítő munkakörben 

Ifj. Pásztor József és Madarász Florentin kerül alkalmazásba alapítványunknál, 2016 11. 

01- től. Megbeszélésünk során döntést hoztunk arról, hogy már a téli időszakra 

munkakabátot biztosítunk számukra, valamint a helyi közlekedés igénybevételéhez az 

autóbuszbérlet árának az 50%-át térítjük. Felelősségbiztosítást is szeretnénk kötni, amivel 

kapcsolatban - előzetes tájékozódást követően - a közeljövőben döntést hozunk. A pontos 

munkamegbeszélést az első napokban a kuratórium elnöke tartja számukra, és a 

továbbiakban is, munkaszervezéssel és az elvégzett feladatok visszajelzésével napi szinten 

neki beszámolóval tartoznak. 

 

2. téma 

 Autóhasználatról alapelvei: 

Alapítványunk használatában van Horváth Gábor tulajdonában levő GLM-903 forgalmi 

rendszámú, Opel Astra Caravan tipusú gépjármű. Mivel mostantól nagyrészt a 

foglalkoztatott személyek használják az autót, megegyeztünk abban, hogy másik 

gépjárműben okozott káresemények miatti felelősség a sofőré, a kár megtérítése az autóra 

kötött kötelező biztosítás által történik, melyet az Alapítvány fizet. Ha az okozott kár 

nagyságrendje jelentős mértékű anyagi terhet ró a gépkocsi tulajdonosára vagy az 

Alapítványra, akkor a mindenkori kuratórium aktuális döntése az irányadó. Ha az okozott 

kár csak az említett autóban és/vagy egyéb építményben (pl. ház, kerítés, tűzcsap stb.) 

történik továbbá személyi sérülés okozásánál, szabálysértésnél a felelősség a sofőrt terheli, 

melyre felelősség biztosítás megkötésének lehetőségeit körüljárjuk és év végéig a 

megoldásról döntünk. Az üzemben tartással kapcsolatos tevékenységek - kiküldetési 

rendelvények, karbantartás, olajszint ellenőrzés, utántöltés, takarítás, tankolás, 

meghibásodás időben történő észlelése és a tulajdonos felé történő mielőbbi bejelentése – 

az alkalmazottak felelőssége 2016. 11. 01.-től, kivéve, ha a meghibásodás más sofőrnél 

keletkezik. Az autót az alkalmazottakon kívül más személy használatára csak a tulajdonos 

adhatja.  



 

3. téma 

Jubileumi ünnepély szervezése: 

 

Jubileumi ünnepségünket 2016. 11. 18-án 17:00-kor tartjuk, összekötve a felújított 

székhelyünk avató ünnepélyével. A meghívók elkészültek, a meghívások folyamatban 

vannak. Az önkormányzat részéről meghívásra került Dr Őri László alpolgármester, 

valamint Hász János területi képviselő és mindazok, akik az alapítvány létrehozásában, 

szponzorálásában részt vettek, azok is, akik az épület felújításakor szaktudásukkal 

segítségünkre voltak, valamint akik önkéntes tevékenységgel munkánkhoz hozzájárultak. 

Apró figyelmességgel, ajándékkal is meg szeretnénk köszönni segítségüket, mellyel 

kapcsolatban megrendelésre kerül 100 db toll, és egyéb célra 50 db. elemlámpás 

kulcstartó. 

A Meghívásokat, zene szervezését, prezentáció elkészítésének szervezését, bemutatását 

valamint a létszám felmérését Horváth Gábor kuratóriumi elnök vállalta, a termek 

berendezését, vásárlást, adománykérést, szállítást valamint a szeretetvendégség és 

technika előkészítését, ifj. Pásztor József és Madarász Florentin végzi. 

 

4. téma 

Karácsonyi bábozás szervezése: 

 

Új, karácsonyi bábdarabot vásároltunk, címe: A jeges kaland.(kb. 50 000 Ft költséggel 

kell számolnunk) Az idei karácsonyi bábozási helyszínek egyeztetése megtörtént, a 

gyakorlások szervezése folyamatban van. Ebben az évben új helyszínekkel is bővült 

Bábmissziónk (Pálmajori óvoda, Igazságháza Gyülekezet, Vajszló, valamint néhány 

kertvárosi óvoda) 

 

5. téma 

     2017. programtervezés 

 

2017-ben is négy alkalommal szeretnénk ruhabörzét tartani. A Házas-társas konferencia 

országos megrendezésében gondolkodunk, nem biztos, hogy pécsi helyszínnel. Jövő 

reménysége rendezvényünkkel kapcsolatban arra a döntésre jutottunk, hogy egy 

alkalommal a Gyárvárosi Iskolában, egy alkalommal pedig a székhelyünkön kerüljön 

megrendezésre, ez utóbbinak időpontja: 2017. 04. 01. A Téli Útjelző tábor időpontja 

2017. január 27-29, a Nyári Útjelző tábor 2017 08. 07-12 –ig Súrban kerül 

megrendezésre. 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmát a kuratórium tagjai nyílt szavazással egyhangúan elfogadták, 

ketten aláírásukkal hitelesítik. 

 

 

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

                       Horváth Gábor                                                            ifj. Pásztor József 

 


