
 
 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS (Ref.:2013/1.(XI.20.) sz.): 

A Kuratórium a 2013. november 20-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 

következőket:  

50%-os példányszámcsökkentést kell alkalmazni azoknál a Mai Ige megrendelőknél, akik 3 éve már 

kapják a kiadványt, de nem adományoztak. Ha az azt követő 2 évben sem adományoznak és nem is 

jelzik, hogy továbbra is igényt tartanak a kiadványokra, akkor a rendelésüket törölni kell. Ha 5 éven 

át nem adományoz egy megrendelő, de visszajelez, hogy továbbra is igényt tart a Mai Ige 

kiadványra, akkor onnantól kezdve az alapítvány egy példányt küldd a Mai Ige kiadványból a 

megrendelő számára. Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

 

A döntés meghozatalának időpontja: 2013. november 20.  

A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2013. november 20-tól érvényes.  

A szavazás eredménye: A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. (Igen: 4. Nem: 0. Tartózkodott: 0.)  

 

 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS (Ref.:2013/2.(XI.20.) sz.): 

 A Kuratórium a 2013. november 20-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 

következőket:  

A 6200 Kiskőrös, Klapka u. 46. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatosan egységesen elfogadta 

a pót- és többletmunkákból fakadó költségek kifizetését. A felújítást követően megtörtént az ingatlan 

műszaki átadása és átvétele. A kuratórium ezt is egységesen elfogadta. Az Alapítvány a döntést a 

határozathozatal napjával hatályba léptette. 

 

A döntés meghozatalának időpontja: 2013. november 20.  

A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2013. november 20-tól érvényes.  

A szavazás eredménye: A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. (Igen: 4. Nem: 0. Tartózkodott: 0.)  

 

 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS (Ref.:2013/3.(XI.20.) sz.): 

A Kuratórium a 2013. november 20-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 

következőket:  

A kuratórium elfogadta az Alapítvány 2013. évi költségvetés módosításával kapcsolatos kérelmet. 

Továbbá elfogadta azt is, hogy a 2013. évi költségvetésben, az „Építkezés” nevezetű költségvetési 

keret összege tizenkilenc millióról, huszonhárom millió forintra módosuljon. Ezen kívül elfogadta a 

javaslatot, miszerint a költségvetésben, a „Rádió költsége” néven szereplő tétel át legyen nevezve 

„Média költségei (tv, rádió, internet)” névre, ami tartalmazza a rádión, televízión és interneten 

keresztül működtetett tevékenységek költségeit is. Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával 

hatályba léptette. 

 

A döntés meghozatalának időpontja: 2013. november 20.  

A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2013. november 20-tól érvényes.  

A szavazás eredménye: A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. (Igen: 4. Nem: 0. Tartózkodott: 0.)  

 


