
 
 

 
 

 
 

 

A kuratórium tagjai a következő döntést hozták: (Igen: 3. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

1/2021.XI.23._KD  A Kuratórium a 2021 november 23.-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta a következőket: 

Az alapítvány 2021 évi üzleti tervének módosítása az 1. számú melléklet szerint. Az Alapítvány a döntést a 

határozathozatal napjával hatályba léptette. 

 
A kuratórium tagjai a következő döntést hozták: (Igen: 3. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

2/2021.XI.23._KD  A Kuratórium a 2021 november 23.-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta a következőket: 

Nemes Nándor alelnök felhatalmazást kapott további EUR vásárlásra 2022 évben a 2. számú melléklet szerint. 
Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette.  

 
 

A kuratórium tagjai a következő döntést hozták: (Igen: 3. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

3/2021.XI.23._KD  A Kuratórium a 2021 november 23.-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta a következőket: 

Az alapítvány 2021 évben támogatja a Udruzenja UCB Hriscanska Misija (Subotici, Ivana Antunovica 15. PIB: 

110407259)  a szerbiai egyesületet a 3. számú melléklet szerint. Az Alapítvány a döntést a határozathozatal 

napjával hatályba léptette. 

 

A kuratórium tagjai a következő döntést hozták: (Igen: 3. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

4/2021.XI.23._KD  A Kuratórium a 2021 november 23.-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta a következőket: 

Az alapítvány támogatja 2021 évben a Fundatia Misiunea Crestina  UCB (Str. Piata Tranilor nr. 7. 410515 

Oradea, Románia) romániai alapítványt a 4. számú melléklet szerint. Az Alapítvány a döntést a 

határozathozatal napjával hatályba léptette. 

 

 

A kuratórium tagjai a következő döntést hozták: (Igen: 3. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 



 
 

 
 

 
 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

5/2021.XI.23._KD  A Kuratórium a 2021 november23.-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta a következőket: 

Az alapítvány 2022 éveben támogatja a Fundatia Misiunea Crestina  UCB (Str. Piata Tranilor nr. 7. 410515 

Oradea, Románia) alapítványt az 5. számú melléklet szerint. Az Alapítvány a döntést a határozathozatal 

napjával hatályba léptette. 

 

A kuratórium tagjai a következő döntést hozták: (Igen: 3. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

6/2021.XI.23._KD  A Kuratórium a 2021 november23.-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta a következőket: 

Az alapítvány 2022 éveben támogatja a Udruzenja UCB Hriscanska Misija (Subotici, Ivana Antunovica 15. PIB: 

110407259) szerb egyesületet az 6. számú melléklet szerint. Az Alapítvány a döntést a határozathozatal 

napjával hatályba léptette. 

 

A kuratórium tagjai a következő döntést hozták: (Igen: 3. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

7/2021.XI.23._KD  A Kuratórium a 2021 november23.-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta a következőket: 

Az alapítvány 2022 éveben támogatja a The Charitable Foundation  "WORD FOR YOU"  Nyilvántartási száma: 

44256674 ukrán alapítványt  az 7. számú melléklet szerint. Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával 

hatályba léptette. 

 

A kuratórium tagjai a következő döntést hozták: (Igen: 3. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 

8/2021.XI.23._KD  A Kuratórium a 2021 november23.-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta a következőket: 

Az alapítvány 2022 évi üzleti tervének elfogadása a 8. számú melléklet szerint. Az Alapítvány a döntést a 

határozathozatal napjával hatályba léptette. 

 

A kuratórium tagjai a következő döntést hozták: (Igen: 3. Nem: 0. Tartózkodott: 0.) 

KURATÓRIUMI DÖNTÉS: 



 
 

 
 

 
 

9/2021.XI.23._KD  A Kuratórium a 2021 november23.-án megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadta a következőket: 

Az alapítvány 2022 évben az IT fejlesztéseket az alapítvány tartalékjából finanszírozza a 9. számú melléklet 

szerint. Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

 

 


