
 

 

 

 

 

 

 

 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

2012/1.(2012.05.29) A Kuratórium a 2012. május 29-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

jóváhagyta, hogy az alapítvány 80.000,- Ft összeggel támogatja a Kiskőrösi Baptista Gyülekezet 

keresztyén programjait és missziós tevékenységét. A döntést a határozathozatal napjával hatályba 

léptette. 

A döntés meghozatalának időpontja: 2012. május 29. 

A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2012. május 29-től érvényes.  

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

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

2012/2.(2012.05.29) A Kuratórium a 2012. május 29-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

jóváhagyta, hogy az alapítvány további 10.000 példány kiadványt nyomtasson a „Győzelem” című 

sorozat azon kiadványaiból, amelyekből az első alkalommal nyomtatott 20.000 példány elfogy. A döntést 

a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

A döntés meghozatalának időpontja: 2012. május 29. 

A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2012. május 29-től érvényes.  

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

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

2012/3.(2012.05.29) A Kuratórium a 2012. május 29-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

jóváhagyta, hogy a Mai Ige elmélkedések archívuma elérhető legyen az alapítvány honlapján keresztül 

(www.maiige.hu), de csak 30 nap, az aktuális naptól visszamenőleg, olyan formában, hogy azt a 

felhasználó ne tudja kimásolni. A döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 
A döntés meghozatalának időpontja: 2012. május 29. 

A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2012. május 29-től érvényes.  

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

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

2012/4.(2012.05.29). A Kuratórium a 2012. május 29.-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta az Alapítvány 2011. évre vonatkozó Mérlegét és Eredménykimutatását, és a határozathozatal 

napjával hatályba léptette.   

A döntés meghozatalának időpontja: 2012. május 29. 

A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2012. május 29-től érvényes.  

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

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

2012/5.(2012.05.29) A Kuratórium a 2012. május 29-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta a 2011. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentést, a hozzá kapcsolódó mellékletekkel együtt, és a 

határozathozatal napjával hatályba léptette. 
A döntés meghozatalának időpontja: 2012. május 29. 

A döntés hatálya: A határozat azonnali hatállyal 2012. május 29-től érvényes.  

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


