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Résztvevők:

Dr. Bursits Tibor alapító (tanácskozási joggal);
Dr. Kató Ernő elnök;
Dr. Nemesvári Márta kuratóriumi tag;
Dobson Tibor kuratóriumi tag;
Török Klára gazdasági vezető (tanácskozási joggal).

Távollévő meghívottak:

Dr. Molnár Gyula felügyelőbizottsági elnök (tanácskozási joggal, de betegsége miatt távol);
Selmeci Balázs titkár (tanácskozási joggal, de hivatalos külügyi szolgálata miatt távol.)

A Kuratóriumi Ülés résztvevői Török Klárát kérik fel a jegyzőkönyv vezetésére.

Napirendek:

1., Tájékoztatás a 2015. évi munkáról, továbbá a Szent László Szolgálat Alapítvány 2015. évi
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (pK-142 ) jelentés véleményezése (a
tervezet mellékelve), valamint a 2016. évre szóló célkitűzéseink ismertetése, megvitatása,
határozathozatal. .

Előadó: dr. Kató Ernő elnök

A Kuratórium tagjai a 2015. évi szakmai programok teljesítéséről szóló előterjesztést, továbbá a
Szent László Szolgálat Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete (PK-142) jelentést, valamint a 2016. évre szóló célkitűzéseinkkel, szakmai
programjainkkal kapcsolatos elképzeléseket, tervezett tevékenységeket meghallgatták, azokkal
egyetértettek, és jóváhagyólag elfogadták.

A Kuratórium az írásos előterjesztést az előadó szóbeli kiegészítésével együtt megvitatta, és a
következő KÜ 1.12016. sz. határozatot hozta:

A Szent László Szolgálat Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztett tájékoztatást a
2015. évi munkáról, továbbá a 2015. évi egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági
mellékletet (pK-142 ), valamint a 2016. évre szóló célkitűzéseinket egyhangúlag
elfogadta.

Végrehajtásért felelős: Dr. Kató Ernő elnök
Határidő: 2016.évben folyamatosan.



2., A 2015.évi NEA-TF-15-SZ-0029 és a NEA-TF-15-M-0104 pályázatok teljesítése, illetve a
2016.évre beadott, és elnyert NEA -TF-16-M-0282 és a NEA -TF-16-SZ-0031 pályázataink
ismertetése.

Előadó: dr. Kató Ernő elnök

A Kuratórium tagjai a 2015.évi NEA-TF-15-SZ-0029 és a NEA-TF-15-M-0104 pályázatok
teljesítéséről szóló elnöki és gazdasági vezetői beszámolót meghallgatták, a teljesítést köszönettel
tudomásul vették. Ajelenlévők a 2016.évre beadott, és elnyert NEA-TF-16-M-0282 és a NEA-TF-
16-SZ-0031 pályázataink ismertetését örömmel és elismeréssel fogadták.

3., Egyebek.

E napirendi pont keretében még a Kuratórium a következő ülésükig tartó időszak feladatait
tekintette át, határozta meg a kuratóriumi tagok vállalásait, egyben szót váltottak az alapítvány
működésével kapcsolatos további teendőkről is.
Ismételten megfogalmazták, hogy az alapítvány tevékenysége fejlesztéséhez elengedhetetlen
előfeltétel újabb támogatók, együttműködő partnerek megkeresése, ami egyre nehezebb ugyan, de
mindannyiunk közös felelőssége és feladata.

Budapest, 2016. május 28.

Kapják:
1., Dr. Bursits Tibor alapító;
2., Dr. Kató Ernő elnök;
3., Dr. Nemesvári Márta kuratóriumi tag;
4., Dobson Tibor kuratóriumi tag;
5., Dr. Molnár Gyula felügyelőbizottság elnöke;
6., Selmeci Balázs titkár;
7., Török Klára gazdasági vezető;
7., SzLSzA irattár.
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