
 

 

 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS (2017.05.19) 

 

1/2017.(V.19.)  A Kuratórium a 2017 május 19.-én megtartott ülésén 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a következőket: 

Az alapítvány kuratóriuma a 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolót, 2016. évi 

Eredménykimutatást, 2016. évi Közhasznűsági mellékletet megtárgyalta és az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, és elfogadja. Az Alapítvány a döntést a 

határozathozatal napjával hatályba léptette. 

(Igen: 5. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

 
2/2017.(V.19.) A Kuratórium a 2017 május 19.-én megtartott ülésén megtárgyalta 

és egyhangúlag elfogadta a „Befektetési szabályzatot”, valamint a módosított 

„Vállalati személygépkocsi használati szabályzatot” 

Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

(Igen: 5. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

 

3/2017.(V.19.)   A Kuratórium a 2017 május 19.-én megtartott ülésén 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a következőket: EUR számla nyitása, 

forint EUR-ba váltása, az 1 számú melléklet alapján. 

Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

(Igen: 5. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

 

4/2017.(V.19.)   A Kuratórium a 2017 május 19.-én megtartott ülésén 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a következőket: A szlovákiai önkéntesnek 

munkájának megbecsüléseként kiutalunk 600 eur támogatást.   

Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

(Igen: 4. Nem: 1. Tartózkodott: 0.) 

 

5/2017.(V.19.)   A Kuratórium a 2017 május 19.-én megtartott ülésén 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a következőket: Az általános tartalék 

bizonyos része legyen lekötve állami értékpapírba, vagy 100% tőkevédett alapba, 

a 2 számú melléklet alapján.  Rendelkező személy Nemes Nándor alelnök.  

Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

(Igen: 4. Nem: 1. Tartózkodott: 0.) 

 
 
6/2017.(V.19.)   A Kuratórium a 2017 május 19.-én megtartott ülésén 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a következőket: 2017 évi „Telefon” és 

„Utazás”  költségvetési tétel emelése,a 3 számú melléklet alapján az általános 

tartalékból.   

Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

(Igen: 5. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

 



7/2017.(V.19.)   A Kuratórium a 2017 május 19.-én megtartott ülésén 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a következőket: A megvásárolt ingatlanon 

levő  épületek lebontása, új épületre vonatkozó tervek elkészítése. A 3080 hrsz-ú 

ingatlan térkövezése és teljes egészében parkolónak való kiépítése a hatályos 

beépítési lehetőségek szerint. A költségvetési terv 4 számú melléklet szerinti 

módosítása.  

Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

(Igen: 5. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

 

 

 
 

 
 
 


