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Témák: 

 

- 2012. célok, tevékenységek 

- Alapítvány és gyülekezet szervezési, és döntési jogainak különválasztása, mindegyik kuratóriumi tag 

előre összegzi álláspontját. 

- Brosúra tervezése 

- Promóciós anyagok gyártása 

- Költségtervezés 

- Facebook oldal létrehozása 

- Honlap – bemutatkozás 

-Bankkártya készítés 

 

Döntések: 

 

1. téma - Alapítvány és gyülekezet szervezési, és döntési jogainak különválasztásáról a 

Kuratórium álláspontja: 

 

A gyülekezet és az alapítvány döntési jogköreinek tervezete 

 

A döntési és anyagi tehermegosztás kérdései: 

 

Az NVE Alapítvány létrejöttének anyagi és munkaerő forrásait az Őskeresztyén Apostoli 

Egyház Pécsi Gyülekezete biztosította azzal a céllal, hogy elsősorban a gyülekezet missziós 

tevékenységeire biztosítson anyagi erőforrást, és másodsorban minden a céljaiban 

meghatározott társadalmi réteget segítsen. 

Mivel a gyülekezet nem önálló jogi személy, ezért tagjai közül választott alapítót. Így alapvető 

elvárás egyrészt az, hogy Kuratóriumi tagság változása esetében az alapító a döntésben vegye 

figyelembe a gyülekezet vezetősége és a kuratórium javaslatát, másrészt az, hogy az alapító 

végrendelkezzen az alapítói jog átruházásáról, a gyülekezet vezetősége által megnevezett személy 

javára. 

 

 Alapítványi programok 

Az Alapítvány az általa szervezett programokról időszakosan beszámol a gyülekezet 

vezetőségének. Az imaház épületén kívül szervezett alapítványi költségvetésből megvalósított 

rendezvényekre nem köteles engedélyt kérni, de köteles tájékoztatást adni írásos formában. 

Abban az esetben, ha gyülekezeti istentiszteletet, vagy gyakorlási próbát érintő időben van – 

és a program megvalósításában érintettek a tagok -, akkor ezt köteles az érintett csoport 

vezetőjével a konkrét szervezés előtt megbeszélni, egyeztetni. Amennyiben a gyülekezeti 



épületben szeretne programot szervezni, előre ki kell kérnie a vezetőség engedélyét, akik 

nemleges választ is adhatnak indokolt esetben. Ha ennek oka programütközés, akkor fel kell 

ajánlaniuk egy másik időpontot. Az imaház épületében szervezett programokkal, 

előadásokkal, megbeszélésekkel együtt járó rezsiköltségek térítéséről előre meg kell egyezni a 

két szervnek. 

 Gyülekezeti programok 

A gyülekezet által szervezett programokat az alapítvány támogathatja, ha a vezetőség azt kérvényezi. 

Az Alapítvány kuratóriuma dönti el, hogy támogatja-e, és ha igen, akkor mennyivel. Az 

Alapítványnak törekednie kell minél több terhet levenni a gyülekezetről, úgy, hogy közben a saját 

céljait sem téveszti szem elöl.  

 Közös programok 

A közösen szervezett programokban a feladat és a költségi terhek arányos megosztásának az elve 

érvényesül. A végső döntést ilyen esetekben a mindenkori lelkipásztor mondja ki, figyelembe véve a 

kuratórium és a vezetőség javaslatait. 

Az épülettel kapcsolatos kérdések 

Az imaház, illetve az Alapítvány székhelyének a bővítésével, átépítésével kapcsolatos nagyobb 

horderejű döntéseket a két szerv közös egyeztetése után tehetik meg, melynek során a hozzájárulás 

mértékéről is meg kell állapodniuk. A végső döntést a mindenkori lelkipásztor mondja ki. Az épület 

fejlesztésére az Alapítvány is tehet javaslatot, melyet a vezetőségnek meg kell vitatnia, és amelyet 

indokolt esetben visszautasíthat. 

A gyülekezeti élettel kapcsolatos kérdések 

Az Alapítvány kuratóriumának azon döntéseit, melyek jelentős mértékben befolyásolhatják a 

gyülekezeti életet, előre egyeztetni kell a vezetőséggel. Ha a változás túl nagy kárt eredményezne vagy 

egyáltalán nem illik bele a gyülekezet arculatába és látásába, visszaadhatja átdolgozásra. Az esetleges 

módosítások után a végső szót a lelkipásztor mondja ki. 

Állásfoglalásunkat továbbítottuk a gyülekezet vezetősége felé áttárgyalásra. 

 

2. téma - 2012. célok, tevékenységek - tervezetei 

 

- A méhecske bábcsoport támogatása 

- Gyermektábor szervezése (kezdeti javaslat: 3 nap) 

- Játszótér kialakítása 

- Évente egy alkalommal tini napok szervezése (esetleg keresztyén színdarab előadásával 

színesítve) 

- Ifi klub alkalmainak támogatása 

- Játszóház működtetésével párhuzamosan szülők részére szervezett tartalmas program, éves 

szinten 2-3 két napos alkalommal. (Egy alkalom kb. 2-3 óra időkeretben) 

- Zenetábor megvalósítása (kb. 10 nap) 

Mindezek konkrétabb tervezése (időpont, belekerülési költség, szakmai háttér) február 

közepétől.  

 

3. téma – facebook oldal létrehozása 

 

A honlap elkészülése után felkérjük Tengerdi Tamást az oldal elkészítésére, időszakos frissítésére. 

 



4. téma – bankkártya készítés megszavazva, megrendelve. 

5. téma – A papír, kupak, később vas gyűjtésének koordinálására felkérjük id. Pásztor Józsefet. 

6. téma – Következő kuratóriumi ülésig hivatalosan megtudni a közhasznúságban maradás 

feltételeit az új törvény szerint. 

7. téma – A honlap bemutatkozó oldalán, a fotón az alapító és a kuratórium tagjai szerepelnek, 

melyhez január 23 –án kezdődő  héten készítenénk el a fotót. Az írást Gábor és Magdi állítja 

össze véleményezésre. 

8. téma – Pályázatokkal foglalkozó csoport első alkalom Január 26-án az imaházunkban. 

 

 

Következő kuratóriumi ülésre halasztott témák: 

- Brosúra tervezése 

- Promóciós anyagok gyártása 

- Költségtervezés 

 

A jegyzőkönyv tartalmát a kuratórium tagjai nyílt szavazással egyhangúan elfogadták, ketten 

aláírásukkal hitelesítik. 

 

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

                       Horváth Gábor                                                                                  Kruska Zoltánné 

 

 

 


