
1/2005 (IV.18.) határozat: 

 A Kuratórium megalkotta, és 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a  kuratóriumi 

ügyrendet, és egyetért annak minden pontjával. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

2/2005 (IV.18.) határozat: 

A Kuratórium megalkotta, és 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a szervezeti működési 

szabályzatot, és egyetért annak minden pontjával. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

  

3/2005 (IV.18.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a az alapítvány számviteli politikáját, 

és egyetért annak minden pontjával. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 

 



4/2005 (IV.18.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alapítvány pénzkezelési 

szabályzatát, és egyetért annak minden pontjával. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

5/2005 (IV.18.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alapítvány értékelési szabályzatát, 

és egyetért annak minden pontjával. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

6/2005 (IV.18.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a leltározási és selejtezési 

szabályzatát, és egyetért annak minden pontjával. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

7/2005 (IV.18.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alapítvány számlarendjét, és 

egyetért annak minden pontjával 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

8/2005 (IV.18.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alapítvány adatvédelmi 

szabályzatát., és egyetértett annak minden pontjával. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

1/2005 (VI.13.) határozat: 

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a kiválasztott lakás bérlését, és 

felhatalmazza az elnököt az ingatlan alapítvány székhelyeként történő bérleti szerződésének 

megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 

 

 



2/2005 (VI.13.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvben rögzített tárgyévre 

vonatkozó költségvetési tervezetet, annak minden pontjával egyet értett. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2005 (VI.27.) határozat: 

.   Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvben rögzített 

támogatási rendszer tervezetet. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

2/2005 (VI.27.) határozat: 

.   Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvben rögzített 

támogatási irányelveket. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

3/2005 (VI.27.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta Az alapítványhoz beérkezett felkérő 

levelek alapján a daganatos, leukémiás, beteg,hátrányos szociális helyzetben lévő 11/2005 és 

12/2005-ös iktató számmal regisztrált családok támogatási rendszernek megfelelő mértékű 

támogatását. 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 


