
Kuratóriumi jegyzőkönyv 

Charis Alapítvány kuratóriumának 2016 év december 18.-ai ülése 

Az ülés nyelve angol, a jegyzőkönyv az angol nyelven elhangzottak magyar nyelvű fordítása 

Helyszín: Szigetszentmiklósi Szabadkeresztyén Gyülekezet Imaháza 

Jelen vannak: Katona Zsolt kuratóriumi elnök, Papp Tibor kurátor, Gere József kurátor, Mark 
Rowe (skype-on) kurátor, Katona Antje jegyzőkönyvvezető 

A kuratóriumnak Katona Zsolt beszámolt a 2016 év működéséről. Beszámolt a 2017 éves 
tervekről, elképzelésekről. Felvetette, hogy a székhelyen működő lakás-iroda helyett győri 
vagy Győr környéki ingatlan bérléssel megoldandó önálló irodát kellene kialakítani.  

1.Szavazás: Béreljen –e irodát a Charis Alapítvány?  

4 igen szavazattal, 100% -os egyetértéssel megállapodtak abban, hogy 2017 nyárig 
bezárólag egy saját iroda bérlésére kerüljön sor. 

Papp Tibor felvette, hogy az új iroda kialakítására, eszközök beszerzésére különítsünk el egy 
jelentősebb összeget. 

2. Szavazás: A szükséges havi irodabérleti díjon felül 300.000. Ft.- összeget különítsen el 
irodaköltöztetésre, kialakításra és berendezésre. 

4 igen szavazattal, 100% -os egyetértéssel megállapodtak háromszázezer forintos keret 
ez irányú felhasználásáról. 

Gere József felvetése, hogy a PAX TV-n sugárzott Gospel Truth (GT) műsorokhoz szükséges 
lenne újabb, frissebb sorozatot elkészíteni.  

3. Szavazás: Készítsen-e a Charis Alapítvány a PAX TV számára újabb magyarra fordított GT 
műsort. 

4 igen szavazattal, 100% -os egyetértésben megállapodtak abban, hogy 2017 év során 
egy új GT műsor sorozatot lefordítatnak magyar nyelvre, majd az a PAX csatorna 
számára közvetítésre felkínálják.  

Információ hiányában konkrét pénzügyi keretet nem határoztak meg, hanem arról majd 
később döntenek. 

Katona Zsolt felvetése egy újabb magyar nyelvű Andrew Wommack könyv megjelentetéséről. 

4. Szavazás: Adjon –e ki egy újabb magyar nyelvű Andrew Wommack könyvet az 
alapítvány? Milyen összegben? 

4 igen szavazattal, 100% -os egyetértésben megállapodtak abban, hogy 2017 évben 
kiadásra kerül egy Andrew Wommack könyv. A kiadásra a fordításokra és 



könyvkiadásra fordítható adományok terhére 600.000. Ft-nyi pénzkeretben értettek 
egyet el. 

Mark Rowe megköszönte a magyar testvérek áldozatos munkáját és Andrew Wommack 
nevében is jókívánságait fejezte ki számukra. 

Kelt: Szigetszentmiklós, 2016.12.18.-án.  

Jegyzőkönyvet vezette: 
…………………………………………………………………………………………………
……… 

Jegyzőkönyvet hitelesítette: 1. 
……………………………………………………………………………………………… 

Jegyzőkönyvet hitelesítette: 2. 
……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

Katona Zsolt Kuratóriumi elnök 

 

……………………………………………………………………… 

Gere József kurátor                          Papp Tibor kurátor 

 


