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1. téma 

 

Alapító okirat módosítás 

 

A közhasznúság megtartása miatt májusban leadott alapító okirat módosítással kapcsolatban 

a bíróság hiánypótlásra szólította fel szervezetünket, melynek ránk eső adminisztratív részét 

elvégeztük, a hiánypótlás jövő hét elején (szeptember 10.-ig) az Ügyvédünk által beadásra 

kerül. 



2. téma 

 

Költségvetés 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázat díj (útjelző táborra), megérkezett: 309 330 Ft. 

A pénzügyi táblázat előzetes megtekintése után átbeszéltük az eddig elért eredményeket, 

további pénzforrási lehetőségeinket, jelenlegi helyzetünket, valamint pénzügyi terveinket. Az 

adományok, „Tüke” piac, ruha börze, hulladékgyűjtés, - folyamatos bevételt biztosítanak. 

Bevételeink és kiadásaink körülbelül a tervezettnek megfelelőek, az eltérések kiegyenlítik 

egymást. 

 

 

3. téma  

 

Adó 1 % 

 

Az alapítványunknak felajánlott adó 1%-ból bevételünk 52 346 Ft. Ez kb. 20-30 adózót jelent, 

vagy kis összegű adók esetén esetleg többet is. Újabb kapcsolatok kialakítása segítheti ennek 

a körnek bővítését. Az összeg számlánkra érkezése december-január körül várható. 

 

 

4. téma  

 

Pályázatok 

 

Az ősz folyamán várhatóak újabb pályázati kiírások, ezért szükség van arra, hogy pontosan 

megtervezzük programjainkat a 2015. évre. Ez legkésőbb az októberi kuratóriumi ülésen 

történik. Fokozottan figyelnünk kell pénzügyi és egyéb lehetőségeinkre, esetleges 

konkurenciára, ami a pályázatok beadásánál jelentkezik. 

 

5. téma 

 

Ruhabörze 

 

Sok jó és értékes adományt kaptunk, ami lehetővé teszi, hogy az őszi időszakban két 

ruhabörzét is tartsunk. Ennél a döntésnél figyelembe vettük a környezetünkben élő szegény 

családok iskolakezdési nehézségeit. A két időpont: szeptember 8. 9. 10. valamint október 7. 

8. 9. Ezeknek megrendezésénél fő szempontunk, nem csupán bevételi forrásaink növelése, 

hanem elsősorban az adakozás, a rászorulók segítése. A ruhabörzék után tervezzük a 

megmaradt készlet tovább adományozását is. 

 

 

 

6. téma 

 

Bábozások 



 

Már ősszel is vannak tervezett bábelőadásaink. Az előadásokat nem csökkentettük, új 

darabokat is tudtunk venni, a bábkonferenciákon részt vettünk. A Süni 2. bábdarabból 100 db 

ajándékot rendeltünk, ennek ára 15-20 000 Ft, amivel kis mértékben túllépjük az erre a célra 

tervezett költségeket. Kati, terhessége miatt egy ideig nem tud vállalni bábozást, de 

reményeink szerint előadásainkat emiatt nem kell csökkentenünk. Beszéltünk új tagok 

bevonásáról, valamit a bábozás technikai nehézségeinek megoldásáról (pl. alacsony 

bábozóknál emelvény). 

 

7. téma 

Tüke piac 

Önkénteseink által készített termékeink eladása elsősorban Gadányban, Felsőmocsoládon, 

Kökényben és Gyülekezeti rendezvényeinken, valamint nagyobb ünnepek előtt a pécsi „Tüke” 

piacon történik.  

 

8. téma 

               Hulladék gyűjtés 

Alapítványunk az „iskolák” kategóriába tartozik a Biomark – nál. Mivel ők kizárólagosítani 

akarják, maguk részére a hulladékpapír begyűjtését ezért előfordulhat, hogy elveszítjük ezt a 

pénzforrási lehetőségünket, ha az állam nem szabályozza ezt törvényhozással az iskolák 

javára év végéig. Számunkra csak a leadási lehetőség megmaradása a fontos, mivel 

gyűjtésünk a Biokom szelektív gyűjtéseitől függetlenül, kiépített kapcsolatainkon keresztül 

történik. 

     9. téma 

              Feladat elosztások 

Célunk az önkéntesek számának növelése 14-18 év közöttiekkel is, melynek 

engedélyeztetését Horváth Gábor az ősz folyamán elintézi. Októberben a kuratórium és a 

presbitérium közös megbeszélést tart a felszerelések leltározásának két szervezet közötti 

megosztása ügyében, a könyvelők javaslatai bevonásával. Az elektronikus archiválásra 

létrehozott dropbox mindennapos használatához gyakorlatias képzésre alkalmas személyt 

keresünk. Pénzügyi jegyzőkönyvek készítése, archiválása, valamit egyéb adminisztrációs 

feladatok (üdvözlőlapok, elkészült nyomtatványok rendszerezése) felelőse Zsifkovics Anita. Az 

előzőekhez képest más feladatok felelősei nem változtak. 

 

 

    10. téma 

 Pénzforrási lehetőségeink bővítése 



 

Pásztor József javaslatára fontolóra vesszük 2015 nyarán egy garázsvásár megrendezését, 

melynek részletes megszervezése a későbbiekben történik. Jegyzőkönyveink utókövetését 

ezután minden kuratóriumi ülés elején elvégezzük, hogy döntéseink megvalósulását 

ellenőrizzük folyamatosan.  

Reklám céljából Horváth Gábor autójára a szélvédő matrica hamarosan el lesz készítve, 

melyen az alapítvány logója, honlapcím, esetleg telefonszám szerepel. A tartalom a 

nyomdával is egyeztetésre kerül.  

A karácsonyi ünnepek közelében jótékonysági hangversenyt tervezünk elsősorban 

kapcsolatépítés céljából önkormányzati képviselők, vállalkozók, boltvezetők, ismerősök 

meghívásával.  Ezen a rendezvényen egy 10-15 perces prezentációval bemutatjuk a Nem 

Vagy Egyedül Alapítvány munkáját. Felelősök kiválasztása október végén tartandó, következő 

kuratóriumi ülésünkön történik (meghívók, meghívások, zenei felkészülés a műsorra, 

prezentáció). 

 

  11. téma 

 

 Jövőtervezés 

 

Túl vagyunk a megalakulás utáni kezdeti nehézségeken, kialakítottunk néhány fontos 
területet, melyek jól és stabilan működnek. Ugyanakkor nem szeretnénk ennek körforgásába 
beskatulyázni működésünket, hanem alapcéljainkkal egybehangzóan, Isten vezetésére 
figyelve a közel jövőben 1-2 kiemelt hosszú távú célt megfogalmazva, hozzá a lépcsőfokokat 
megtervezve a realitás talaján állva igyekszünk munkálkodni. Fontos a meglévő önkénteseink 
lelkesedésének megtartása, és emellett lehetőség szerint növelni a közösségi szolgálatot 
nálunk töltők, valamint az esetleges külső önkéntesek számának növelése. 

 

 

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

aláírásukkal hitelesítik. 

 

 

 

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

                    Horváth Gábor                                                                               Pásztor József 

 



 


