
 
 

 
 

 
 

1/2022.XI.18._KD 2022.11.18 

1/2022.XI.18._KD  A Kuratórium a 2022 november 18.-án megtartott ülésén megtárgyalta  
és egyhangúlag elfogadta a következőket: 
Az alapítvány 2022 évi üzleti tervének módosítása az 1. számú melléklet szerint.  
Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

2/2022.XI.18._KD 2022.11.18 

2/2022.XI.18._KD  A Kuratórium a 2022 november 18.-án megtartott ülésén megtárgyalta 
és egyhangúlag elfogadta a következőket: 
Az alapítvány 2023 évi üzleti tervének elfogadása a 2. számú melléklet szerint.  
Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

3/2022.XI.18._KD  2022.11.18 

3/2022.XI.18._KD  A Kuratórium a 2022 november 18.-án megtartott ülésén megtárgyalta  
és egyhangúlag elfogadta a következőket: 
A kuratóriumi tagok felhatalmazták Nemes Nándort, hogy IT fejlesztésre, az alapítvány  
megtakarításából legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott összegben költsön. 
Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

4/2022.XI.18._KD  2022.11.18 

4/2022.XI.18._KD  A Kuratórium a 2022 november 18.-án megtartott ülésén megtárgyalta 
és egyhangúlag elfogadta a következőket: 
A kuratóriumi tagok felhatalmazták Nemes Nándort, hogy épület vásárlásra, az alapítvány 
megtakarításából legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott összegben költsön. 
Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

5/2022.XI.18._KD 2022.11.18 

5/2022.XI.18._KD  A Kuratórium a 2022 november 18.-án megtartott ülésén megtárgyalta 
és egyhangúlag elfogadta a következőket: 
A kuratóriumi tagok felhatalmazták Nemes Nándort, hogy, nyomdai papír vásárlására az alapítvány 
megtakarításából legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott összegben költsön. 
Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

6/2022.XI.18._KD 2022.11.18 

6/2022.XI.18._KD  A Kuratórium a 2022 november 18.-án megtartott ülésén megtárgyalta 
és egyhangúlag elfogadta a következőket: 
A kuratóriumi tagok felhatalmazták Nemes Nándort, hogy, 2023 évben EUR vásárlására az alapítvány 
megtakarításából legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott összegben költsön. 
Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

7/2022.XI.18._KD 2022.11.18 

7/2022.XI.18._KD  A Kuratórium a 2022 november 18.-án megtartott ülésén megtárgyalta 
 és egyhangúlag elfogadta a következőket: 
Az ukrán nyelvű kiadványra vonatkozó  2023 évi üzleti terv elfogadása a 4. számú melléklet szerint.  
Az Alapítvány a döntést a határozathozatal napjával hatályba léptette. 

 

 


