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1.NEA Képzés beszámoló: 

- NEA Képzési segédkönyvet javasolt elolvasni. 

- Elektori választás körülményeinek utánanézni és áprilisban döntést hozni. 

- Pályázatok adminisztrációs díja 3000 Ft lesz, legalacsonyabb nyerhető összeg 250 000 Ft, a 

dokumentumokat 5 évig kell megőrizni. 

- Elszámolásnál maximum egy lehetőség van hiánypótlásra. 

2.Pályázatot írtunk a TRD Inno Kft. által hirdetett „Pályázat informatikai eszközökre” történő kiírás 

alapján 2 db számítógépre, 1 db nyomtatóra és 1db multi funkciós gépre. E pályázat benyújtásának 

feltétele, hogy 4 000 Ft-ot utaljunk a Mormoncok Alapítvány bankszámlájára, melyet a kuratórium 

egyhangúan megszavazott. 

3.Feladatszétosztás: 

Pályázatfigyelők: - Pásztor József, Bogdánné Nagy Tímea, Pásztor Attila 

A pályázatokat 3 tagú csapat készíti elő, majd ezt követően az egész munkacsoport összeül a végső 

kialakításra, végül Molnár Anitával – amennyiben vállalja – ellenőriztetjük, szükség szerint javítjuk. 

Csapatok: - Pásztor József, Pásztor Attila, Gyaraki Nikolett 

                   - Szűcs Mátyás, Bogdánné Nagy Tímea, Zsifkovics Anita 



4.Önkéntesség 

Ahhoz, hogy az új törvény szerint 2014. Júniusában közhasznúsági fokozatot kapjunk, többek között 

szükség van legalább 10 önkéntes befogadására, velük papíron történő megállapodásra. Az 

önkéntesek fogadását illetően az Alapítvány köteles bejelentést tenni a társadalmi esélyegyenlőség 

előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak, melynek mai határozatunk alapján a 

kuratórium elnöke két-három héten belül eleget tesz. 

5.Csekk készítés 

Ha 3 000 Ft-ig terjedő összegből megoldható néhány tíz db csekk elkészítése akkor megrendeljük, ha 

ennél magasabb az ára, vagy más jelentős költség fölmerül, akkor nem készítünk csekket. 

6.5x2-es támogatás a PSFA részére 

A kuratórium egyhangú döntése, - A méhecske Bábcsoport nevében a PSFA felé aláírt 

Együttműködési megállapodás és Felhasználói Szerződés ismeretében, - hogy az Alapítványunk 2012. 

Márciusától, havonta 2000 Ft összeggel támogatja a Palánta Sorsfordító Alapítvány Országjáró 

Bábmisszióját egészen addig, amíg a Méhecske Bábcsoport működik, vagy amíg a kuratórium erről 

másképp nem rendelkezik. További 6 000 Ft-ot is utalni fogunk a fent említett összeggel együtt, de ezt 

az összeget minden hónapban egyéni támogatók – szóbeli megállapodás alapján – adományként 

befizetik az alapítvány pénztárába/számlájára. 

7.Szociális Támogatás 

A kuratórium egyhangú döntést hozott arról, hogy Liszt Ferencné (Pécs, Deák Ferenc u.15. szám alatti 

lakós) részére 4 500 Ft – tól, 5 500 Ft-ig terjedő összegben havonta tárgyi szociális juttatást ad 

élelmiszer formájában mindaddig, amíg erre a célra az említett összeg az Alapítvány pénztárába 

adományként minden hónapban befizetésre kerül.     

 

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

aláírásukkal hitelesítik. 

 

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

                       Horváth Gábor                                                                                  Kruska Zoltánné 

 

 


