
 

 

 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS (2016/1.(V.25.sz.): 
 
A Kuratórium a 2016 május 25.-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag   
elfogadta a következőket: 
Az alapítvány kuratóriuma a 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolót, 2015. évi 
Eredménykimutatást, 2015. évi Közhasznúsági mellékletet megtárgyalta és az 
előterjesztésnek megfelelően  a 39 720e Ft. mérleg szerinti eredményt, ill. 174 241 e Ft. 
mérlegfőösszeget jóváhagyja, és elfogadja. Az Alapítvány a döntést a határozathozatal 
napjával hatályba léptette. 

 
A döntés meghozatalának időpontja: 2016. május 25.  
A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2016. május 25-től érvényes.  
A szavazás eredménye: A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. (Igen: 5. Nem: 0. 
Tartózkodott: 0.) 

 
 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS (2016/2.(V.25.sz.): 
 
A Kuratórium a 2016 május 25.-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadta a következőket: 
A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2016. évtől az új pénzügyi és egyéb szabályzatokat.  

 
A döntés meghozatalának időpontja: 2016. május 25.  
A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2016. május 25-től érvényes.  
A szavazás eredménye: A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. (Igen: 5. Nem: 0. 
Tartózkodott: 0.) 

 
 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS (2016/3.(V.25.sz.): 
 
A Kuratórium a 2016 május 25.-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadta a következőket: 
A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2016. évi költségvetés módosítását. Az Alapítvány a 
döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette.  

 
A döntés meghozatalának időpontja: 2016. május 25.  
A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2016. május 25-től érvényes.  
A szavazás eredménye: A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. (Igen: 5. Nem: 0. 
Tartózkodott: 0.) 

 



 
KURATÓRIUMI DÖNTÉS (2016/4.(V.25.sz.): 
A Kuratórium a 2016 május 25.-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadta a következőket: 
A kuratórium egyhangúan hatályon kívül helyezi a korábbi 2013/1.(XI.20.) és a 
2014/3.(V.16.) kuratóriumi döntéseket. A további ezzel kapcsolatos projekt kidolgozását a 
munkatársakra bízza.  

 
 

A döntés meghozatalának időpontja: 2016. május 25.  
A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2016. május 25-től érvényes.  
A szavazás eredménye: A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. (Igen: 5. Nem: 0. 
Tartózkodott: 0.) 

 
 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS (2016/10.(X.25.sz.):   
 
A Kuratórium a 2016 május 25.-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúan 
elfogadta a következőket: 
A kuratórium egyhangúan azt a döntést hozta, hogy az alapítvány 2016-ben 170 000  
Forinttal támogatja a Kiskőrös Városért Alapítványt. Az Alapítvány a döntést a 
határozathozatal napjával hatályba léptette. 

 
A döntés meghozatalának időpontja: 2016. május 25.  
A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2016. május 25-től érvényes.  
A szavazás eredménye: A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. (Igen: 5. Nem: 0. 
Tartózkodott: 0.) 

 
 
 
 


