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Helyszín: 7630 Pécs, Csaba u. 5/2. 

Résztvevők: 

- Horváth Gábor 

- Zsifkovics Anita 

- Ifj. Pásztor József 

Témák: 

- Adminisztráció átalakítás 

- VISZ tanfolyam pénzügyi döntés - pályázati eredmény? 

- Bábcsoport vezetés átalakítás 

- Bábmissziós konferencia - 02. 21. 

- Téli útjelző értékelés - központtól támogatás - kiadáscsökkenésben jelentkezik majd  

- Adó 1 % reklám, hirdetés 

1. téma 

      Adminisztráció átalakítás 

Adminisztrátort alkalmazunk napi 2 órában 2015. 02. 01-től Pásztor Attila személyében, 

20 000 Ft/hó megbízási díjjal, melynek összes terhe az alapítvány számára kb. 25 000 Ft/hó, 

300 000 Ft/év. (Kb. ennyi bevételünk szokott lenni hulladékgyűjtésből éves szinten). Ezen 

felül az első hónapban a jelentősen több munka miatt, további 20 000 Ft egyszeri kifizetésben 

részesül. A jelenlévők egyhangúan elfogadták fizetett alkalmazott szükségességét, 2016-tól 

akár megnövekedett munkaidőben és díjazással is, ha szükséges és lehetséges. Pásztor Attila 

jelenleg nappali tagozatos diák, a könyvelővel további egyeztetés szükséges 

foglalkoztatásával kapcsolatban. Munkavégzés helyét, feladatait, munkaköri leírását, az 

ellenőrzés módját, felmondás módját, idejét, szerződését, mellékletben a jegyzőkönyvhöz 

csatoljuk. Fontosnak tartjuk, hogy legyen alkalma időszakonkénti visszacsatoláshoz. Pásztor 

Attilával egyeztetünk ez ügyben, valamint arról is, hogy szívesen venne-e részt képzéseken, 

mint alapítványi alkalmazott.  

Az idei évi bevételeink tervezeténél is inkább alá kalkuláltunk a tavalyi tényleges 

bevételeknél, a gyermek és ifjúsági munkára leadott pályázat eredményét sem tudjuk még. 

Kiadásaink további 80 000 Ft-tal csökkennek Egyházi adományból. Ezek összessége miatt az 

adminisztrátor díjazására úgy ítéljük meg, hogy biztosított az anyagi hátterünk. 

2. téma 

VISZ tanfolyam pénzügyi döntés - pályázati eredmény? 

A Dél-Dunántúli régióban a gyülekezeti kapcsolatokat szeretnénk erősíteni, nyitni más 

kezdeményezések felé, együtt dolgozni velük, szimmetrikus kapcsolatban. Jelenleg a 

Kaposvári gyülekezetnek szeretnénk segítséget nyújtani, ezért az a döntés született, hogy a 



VISZ tanfolyam díját teljes mértékben kifizetné az alapítványunk, akkor is, ha pályázaton 

nem nyerünk. Amennyiben nyerünk, tovább tárgyaljuk a lehetőségeket. 

3. téma  

     Bábcsoport vezetés átalakítás 

A 2015. év folyamán a jelenlegi bábcsoport vezető – Horváth Gábor – fokozatosan átadja a 

vezetést, és a csoportban végzett tevékenységeit a következők szerint:  

Bábcsoport vezetők: Horváth Gáborné, Zsifkovics Anita 

Előadások, gyakorlások szervezése: Zsifkovics Anita 

Előadások, gyakorlások levezetése, feladatok szétosztása: Horváth Gáborné 

Tervezett sofőrök: Molnár Péter, Kruska Zoltán, Ifj. Pásztor József, Pásztor Attila, Szűcs 

László 

Énekvezetés: Zöldi Józsefné, Pozsgai Tibor, Kruska Zoltánné 

Beszéd: Horváth Gáborné, Zöldi Józsefné, Pásztor József, Pozsgai Tiborné, Zsifkovics Anita 

Egyre inkább szeretnénk a bábcsoport többi tagját is különféle fázisokba bevonni, a fent 

említett feladatokra is képezni. Célunk, hogy minél többen értsenek mindenhez, így a csoport, 

megnövekedett terhekkel, vagy akár több tag akadályoztatása esetén is fennakadás nélkül 

működhet. 

4. téma 

      Bábmissziós konferencia – 2015. 02. 21. 

      A Palánta Országjáró Bábmisszió szokásos év eleji konferenciáján, Horváth Gábor és 

Zsifkovics Anita képviseli a bábcsoportot. 

5. téma 

Téli útjelző értékelés 

- Központtól 40 000 Ft támogatást kaptunk, mely a bábmisszió útiköltségeinek 

kiadáscsökkenésben jelentkezik majd. 

- A teljes költségvetés 10 % - át kellet alapítványi költségvetésből kivenni. 

- A Jégpályát üzemeletető cégtől 50 % belépőjegy és 15 % korcsolya bérlési, a 

pékségtől az uzsonnához 10 % díjkedvezményt kaptunk.  

- Ebédet, uzsonnát és a vidékiek helyi szállítását biztosította a tábor. 

- A vidékről jött résztvevők számára szállásról, reggeliről és vacsoráról önkénteseink 

gondoskodtak. 

- A programot a fiatalok élvezték, a visszajelzések pozitívak voltak, mindhárom új 

résztvevő szeretne jönni a nyári táborba is. 



6. téma 

      Adó 1 % reklám, hirdetés 

 

Ismerőseinknek, rendezvényeink látogatói, meghívottai között személyes érdeklődéssel, 

(visszacsatolás) felhívjuk a figyelmet az újabb segítség lehetőségére. 300 db szórólapot 

készítünk. Megbeszéltük, hogy a logó és a színek kihangsúlyozásával igyekszünk minél 

inkább azonnal felismerhetővé válni. Ezt már az adó 1% szórólap, és a névjegykártyák 

készítésénél is figyelembe vesszük. Facebookos hirdetéseinket, megosztásainkat is tovább 

erősítjük. 

 
 

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

aláírásukkal hitelesítik. 

 

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

                       Horváth Gábor                                                                                  Ifj. Pásztor József 

 

 


