
1/2010 (III.19.) határozat: 

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

felhatalmazza az elnököt a szóban forgó ingatlanra irányuló bérleti szerződés megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2010 (IV.30.) 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 gyermekek részére 

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

családi nyaralás, üdülés, vagy egyszerűen környezetváltozás lehetőségét. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

  

2/2010 (IV.30.) határozat:  

A kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Alapítvány új székhelyét. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2010 (V.31.) határozat:  

A Kuratórium áttekintette, és 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, jóváhagyta a 2009 

évről elkészített közhasznúsági jelentést, és tudomásul veszi a mellékletben csatolt ügyrend 

II.2(2)pontja szerinti jogkörben hozott döntések  listának tartalmát. 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 2/2010 (V.31.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 

105,106,107,108,109,110,111,113,114,115,116,117,118,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,1

30,131,147, iktató számmal regisztrált családok támogatását. 

A támogatás összege: 170.000.forint, azaz Egyszázhetvenezer forint 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 15 hónapon belül, banki átutalás útján, a 

regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról 

szóló értesítéssel egyidejűleg, a további négy, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően 

háromhavonta történnek. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1 /2010 (VII.02.) határozat: 

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

Mercedes Viano.2.2cdi  típusú személygépjárművet, és felhatalmazta az elnökurat az erre irányuló 

adásvételi szerződés megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 



2 /2010 (VII.02.) határozat: 

 Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a mellékletben szereplő cég  ajánlatát a 

3 egymást követő időpontban megvalósuló rendezvény megszervezésére, és felhatalmazta az 

elnökurat, az erre irányuló szerződés megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

3 /2010 (VII.02.) határozat:  

Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az edelényi árvízkárosultak 

támogatását, és felhatalmazta az elnökurat, hogy vásárolja meg, és juttassa el az ismertetett módon, 

ruhaneműt, burkolóanyagot az árvízkárosult gyermekes családok részére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1 /2010 (VIII.10.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az elnökurat felhatalmazta, hogy 

megvásárolja a Madarász utcai Gyermekkórháznak a 61 939 forint összegű gyógyászati eszközöket, 

valamint egy BBraun típusú Infusomat Space pumpát 423 750 forintért. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 



2 /2010 (VIII.10.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 30db víztisztító berendezés 

megvásárlását nettó 3.600.000. forintért a kiválasztott cégtől, és annak beszereltetését betanító 

oktatással egybekötve darabonként nettó 60.000. forintért 30 daganatos, leukémiás betegségben 

érintett gyermek otthonában, továbbá 30 darab tartalékszűrő megvásárlását nettó 82.800 forintért, 

és felhatalmazta az elnökurat az erre irányuló szerződés megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2010/X.04. 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 

 

2/2010/X.04. határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 

101,136,139,140,142,143,144,145,146,148,150,152,154,159,160,161,162,164,169 iktató számmal 

regisztrált családok támogatását. 

A támogatás összege: 170.000.forint, azaz Egyszázhetvenezer forint 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 15 hónapon belül, banki átutalás útján, a 

regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról 

szóló értesítéssel egyidejűleg, a további négy, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően 

háromhavonta történnek. 

Továbbá a kuratórium 3 ( három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a mellékletben csatolt 

felkérő levél alapján a kislány részére történő steril környezet kialakításának finanszírozását 

1.000.000. forintban maximalizálva. 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2010 (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 gyermekek részére 

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

családi nyaralás, üdülés, vagy egyszerűen környezetváltozás lehetőségét. 

Levezető elnök javasolja az Alapítvány székhelyének módosítását, mely a mellékelt Bérleti Szerződés 

szerinti ingatlan lenne. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

2/2010 (X.14.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapítvány új székhelyeként az új 

ingatlant. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 

 



1 /2010 (XI.01.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 

157,158,168,170,171,172,173,174,175,177 iktató számmal regisztrált családok támogatását. 

A támogatás összege: 170.000.forint, azaz Egyszázhetvenezer forint 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 15 hónapon belül, banki átutalás útján, a 

regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról 

szóló értesítéssel egyidejűleg, a további négy, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően 

háromhavonta történnek. 

Továbbá a 166 os iktatószámmal regisztrált család egyszeri 50.000 forint támogatásban részesüljön 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2010 (XII.01.) határozat: 

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan eldöntötte, hogy a közösségi ház megépítésére 

irányuló célbővítési szándékától eltekint. 

Az Alapítvány a székhely módosítás vonatkozásában fenntartja a korábban elfogadott határozatát, 

mely szerint az Alapítvány új székhelyeként a 1138 Budapest XIII. kerület, Sólyatér u. 13. I. lph. 3/1. 

szám alatti ingatlant kívánja működtetni, így ennek megfelelően az Alapító Okiratát módosítani. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 

 

 



1 /2010 (XII.06.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta  165,176,179,180,182,183,184 iktató 

számmal regisztrált családok támogatását. 

A támogatás összege: 170.000.forint, azaz Egyszázhetvenezer forint 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 15 hónapon belül, banki átutalás útján, a 

regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról 

szóló értesítéssel egyidejűleg, a további négy, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően 

háromhavonta történnek. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Radó Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 


