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Témák: 

- Ügyvéddel való beszélgetésről tájékoztatás (anyagi költségek, ügymenet) 

- Alapítvány nevéről döntés 

- Alapítvány céljainak véglegesítése 

- Gyülekezeti gyűjtés 

 

Határozatok: 

- Az alapítvány létrehozásának ügyvédi költsége 40 000 Ft, a bírósági 

költségek – ha lesznek – maximum 10 000 Ft –ig terjednek. 

- Molnár Anita könyvelőjét kérjük fel az Alapítvány könyvelőjének, aki 

jelenleg 8 000 Ft/hó díjért dolgozik Anitáék alapítványának, feltehetően 

nekünk is elvállalná ennyiért a könyvelést. 

- Az alapítványt mindenképpen ebben az évben célszerű megalapítani, az 

1%-os adó rendelkezési jog mielőbbi megszerzése miatt. 

- Alapítványunk neve prioritási sorrendben: 

1. Nem vagy egyedül Alapítvány (14 fő igen, 0 fő nem) 

2. A tartalmas életért Alapítvány (12 fő igen, 2 fő nem) 

3. A kiegyensúlyozott életért Alapítvány 

- Az ügyvéd utána néz, hogy a létező Alapítványok névlistáján  szerepel – e 

ilyen nevű, ez által dől el az alapítvány végleges neve. 

- Döntésünk értelmében az Alapítvány céljai: 
 



 Az Alapítvány célja, hogy anyagi, szociális, oktatási, kulturális és erkölcsi segítséget nyújtson – 
elsősorban Pécsett – másodsorban a Dél-Dunántúli Régióban és Kistérségeiben – élő 
társadalmi rétegek perifériáján élő családoknak, nevelőintézetekben élő gyermekeknek.  

 Súlyos leszakadással, társadalmi kirekesztődéssel küzdő csoportok (árva gyermekek, fiatalok, 
csonka családok, munkanélküliek, özvegyek, fogyatékkal élők, romák) a mostoha 
körülmények ellenére is minőségi élethez jussanak.  

 Anyagi, oktatási eszközökkel, keresztény nyomtatott, hang- és képanyagokkal, 
evangéliummal, programokkal támogassa a Dél-Dunántúli Régióban és kistérségeiben élő 
gyermekeket és családokat.  

 Alap és szakosított nappali, átmeneti és tartós bentlakásos szociális intézményi ellátás, 
időskorúak és fogyatékkal élők gondozása. 

 Az örömhír terjesztése, az élő Krisztus Jézus akaratának teljesítése azzal, hogy elsősorban 
gyermekek, fiatalok, és idősek, továbbá elesett emberek az örömhír üzenetével történő 
karitatív jellegű szolgáltatást biztosít, valamint szociális tevékenységet a tört családok, 
szegények, hajléktalanok, árvák, munkanélküliek, etnikai kisebbségek és nagy családok 
irányában. 

 Pályázatok kiírása minden olyan témában, ami az alapítványunk célkitűzéseivel megegyezik: 
1. Keresztény vagy evangéliumi szellemiségű értékeket valló, 2. Szociálisan rászorulók, 3. Dél-
Dunántúli Régióban és Kistérségeiben élő gyermekek és fiatalok, részére. 

 Keresztény és klasszikus zenei oktatás megvalósítása. 

 Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
zeneterápia, lelki segítségnyújtás, az erre rászorulók részére. 

 Kiskorú gyermekek nappali felügyeletét ellátó tevékenység végzése. 

  Az alapítvány céljainak megvalósításában segítő önkéntes és fizetett munkatársak 
képzésének és továbbképzésének támogatása olyan ismeretek, készségek megszerzése és 
továbbfejlesztése érdekében, amelyek az alapítványi célok megvalósítását lehetővé teszik, 
illetve segítik.  

 Munkáját felekezetközi jelleggel kívánja végezni, összefogással és együttműködve a 
magyarországi és külföldi keresztény evangéliumi egyházakban működő civil szervezetekkel. 

 
 

- Közhasznú feladatait az alábbi tevékenységekkel kívánja megvalósítani: 
 
 a tiszta evangéliumot hirdető keresztény gyülekezetek, evangélisták, alapítványok segítése,  
 nyomtatott és elektronikus keresztyén és kulturális kiadványok elkészítése, kiadása, terjesztése,  
 oktatása határon innen és túl, szóban és különböző tájékoztatási eszközök útján, 
 hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és idősek segítése, részükre zenei, kulturális, 

rendezvények szervezése és támogatása,  
 táborok, rendezvények szervezése, játszóház létrehozása,  
 játszótereken gyermekfoglalkozások tartása, bábmissziós tevékenység folytatása,  
 Idősek gondozása, ápolása, részükre tiszta, nyugodt környezet kialakítása 
 rendezvények támogatása és szervezése, amelyek célja a keresztyén élet kialakítása,  
 családi élet – mint életmodell, egészséges életmód kialakítása, ezzel kapcsolatos előadások 

szervezése, 
 önkéntesek felkutatása, képzése, feladatokkal való ellátása.  

 

Ezek alapján készül el az ügyvédi tervezet, melyet jóváhagyásunk után 

rögzít az alapító okiratban. 



- Jelenlevők 100% - os szavazati arányban támogatták, hogy a pécsi 

gyülekezet évente egyszeri gyűjtés bevételével támogassa az alapítvány 

munkáját.  

 

 

 

Az elhangzottakat papíron rögzítette: Horváth Hajnalka 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Gábor 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérünk két résztvevőt: 

 

 

 

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

                 Oravecz János                                            Horváth Imréné      

 

 

 

Pécs, 2011. 10. 12.  

 

 


