
1/2009 (I.07.) határozat: 

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 87/2009, 90/2009, 91/2009 iktató 

számmal regisztrált családok jegyzőkönyvben rögzített mértékű támogatását. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2009 (I.19.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a rendelkező évre tervezett pénzügyi 

tervezetet, annak minden pontjával egyet értett. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

2/2009 (I.19.) határozat: 

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

levelek alapján a daganatos, leukémiás, beteg, hátrányos szociális helyzetben lévő   71/2009, 

72/2009, 73/2009, 74/2009, 75/2009, 76/2009, 77/2009, 78/2009, 79/2009, 80/2009 81/2009, 

82/2009, 83/2009, 84/2009, 85/2009, 86/2009 iktató számmal regisztrált családok támogatási 

rendszernek megfelelő mértékű támogatását. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2009 (III.16.) határozat: 

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 89/2009 iktatószámmal regisztrált 

családok jegyzőkönyvben rögzített mértékű támogatását 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2009 (05.31.) határozat: 

A Kuratórium áttekintette, és 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, jóváhagyta a 2008. 

évről elkészített közhasznúsági jelentést, annak minden pontjával egyetértett. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2009 (VI.03) határozat: 

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 88/2009, iktatószámmal regisztrált 

család jegyzőkönyvben rögzített mértékű támogatását. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2009 (VIII.08.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az alapítvány megvásárolja a 

jegyzőkönyvben ismertetett ingatlanokat, és azokat összevonja, hogy azon a beteg gyermekek és 

családjuk részére ház épülhessen, ami minden feltételnek teljes mértékben megfelel a gyógyulók 

biztonságos felépülése érdekében. 

Továbbá felhatalmazta a kuratórium elnökét az erre irányuló szerződés megkötésére. 

 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1 /2009 (X.05.) határozat: 

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a rendelkező évre tervezett pénzügyi 

tervezetet, annak minden pontjával egyet értett. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

2/2009 (X.05.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 87/2009, 94/2009 iktatószámmal 

regisztrált családok jegyzőkönyvben rögzített összegben történő támogatását. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

3/2009 (X.05.) határozat: 

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

munkálatok elvégzését, költségek kifizetését, és felhatalmazta az elnökurat a munkálatok 

koordinálására, lebonyolítására. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 



 

1/2009 (X.14.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alapítvány eredeti célját támogató 

további cél beiktatását, mely alapján a beteg, illetve a betegségből felépülő gyerekek részére 

közösségi ház megépítését vállalja az Alapítvány, ezzel biztosítva a rászoruló érintettek számára a 

családi nyaralás, üdülés, vagy egyszerűen környezetváltozás lehetőségét. Előreláthatólag a ház 

felépítése 2011. december 31-ig megvalósul. 

 Az Alapítvány alapító okiratát külön módosító okirat elkészítése nélkül a fenti határozatnak 

megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2009 (XII.07.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 68/2008, 92/2009, 93/2009, 

95/2009, 96/2009  97/2009 98/2009 iktató számmal regisztrált családok jegyzőkönyvben rögzített 

mértékű támogatását. 

 

2 /2009 (XII.07.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező 

támogatási regisztrációs adatlap alkalmazását, és a jegyzőkönyvben ismertetett korszerű regisztrációs 

rendszer bevezetését. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

3 /2009 (XII.07.) határozat:  

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

újraszerkesztett támogatási rendszer tervezetet, és hatályon kívül helyezi a korábban irányadó 

1/2005 (VI.27.)  számú határozattal elfogadott támogatási rendszer tervezetet. 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


