
I/2012 (01.11.) határozat:  

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

táplálkozás gyermekkorban címmel készített prevenciós oktatófilm készítéséről, és annak 

promótálásáról szóló mellékletben csatolt árajánlatot, és felhatalmazza az elnök urat az erre irányuló 

szerződés megkötését. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

II/2012 (01.11.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta  

Az Rtl klub esti híradójában bemutatott daganatos betegséggel többszöri műtéten átesett kislány 

részére steril egy szoba kialakítását 1 millió forint összegben maximalizálva. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 III/2012 (01.11.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta 

Laboratóriumi vizsgáló készülék vásárlását a Heim Pál Gyermekkórház részére Dr.Rimanóczy Éva 

laboratóriumi főosztályvezető főorvos e-mailben érkezett kérelme, és a beszállító cég ajánlata 

alapján bruttó 23.000.000 forintért, és felhatalmazta az elnökurat a készülék vásárlásának, 

kiszállításának, üzembe helyezésének lebonyolítására. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 



 IV/2012 (01.11.) határozat:  

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Madarász utcai gyermekkorház 

gyermeksebészeti osztály átalakításának támogatását Dr. kemény János e-mailben érkezett kérelme, 

és Dr. Harmath György Főigazgatóval folytatott szóbeli megegyezés alapján, és felhatalmazza az 

elnökurat a 6.000.000 forint ezen irányú támogatás átutalására. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2012 (II.11.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Balatonfüredi nyaraló 

nyílászáróinak legyártására és beszerelésére a kiválasztott céget bízza meg, a megtekintett, 

mellékletként csatolt árajánlat alapján, és felhatalmazza az elnököt, az erre irányuló szerződés 

megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

II/2012 (II.11.) határozat: 

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

épületgépészeti munkálatok kivitelezésével a kiválasztott céget bízza meg, és felhatalmazza az 

elnököt az erre irányuló szerződés megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 



III/2012 (II.11.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és tudomásul vette az Apeh vizsgálat 

eredményéről számot adó jegyzőkönyv tartalmát, mely megállapította, hogy az alapítvány 

gazdaságilag megfelelő módon működik, a pénzeket a törvénynek megfelelő arányban, és az alapító 

okiratban meghatározott célokra használja fel. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2012 (III.01.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a  

329,330,331,332,333,335,336,337,338,339,340,341,343,344,345,346,347,348,349,350,352, 

354,355,356,357,359,360,366,367 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 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 

 

 

 



II/2012 (III.01.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a  kiválasztott cég mellékletben 

csatolt árajánlatában szereplő medencét sóbontó rendszerrel, és a fent említett tartalommal  

felszerelve 20 százalék kedvezménnyel csökkentett áron, és felhatalmazza az elnököt, hogy megkösse 

az erre irányuló szerződést. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

III/2012 (III.01.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a  kiválasztott cég villanyszerelési 

munkálataira adott mellékletként csatolt árajánlatát, és felhatalmazza az elnököt, hogy megkösse az 

erre irányuló szerződést. 

 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2012 (V.31.) határozat: 

A Kuratórium áttekintette, és 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, jóváhagyta a 2011 

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 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 



I/2012 (VI.25.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 358, 362, 365, 368, 369, 371, 373, 

374, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 389, 391, 393, 394, 395, 398, 399, 401 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 124,147,160,168,172,178,185,230,234 iktatószámmal rendelkező családok betegség 

kiújulása miatt történő újbóli támogatását. 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 18 hónapon belül, banki átutalás útján, az 

igénybejelentőn megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról szóló 

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

háromhavonta történik. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2012 (VI.29.) határozat: 

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

szereplő felkérő levél támogatását, és elfogadta a felkérés alapján elkészített árajánlatot. A 

kuratórium felhatalmazza az elnököt az erre irányuló szerződés megkötésére.  

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 



II/2012 (VI.29.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette, hogy a III/2011 (III.03.) számú 

határozat alapján megkötött szerződés határozatlan idejűvé vált, felbontani nem kívánja azt. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

I/2012 (VIII.14.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Balatonfüredi nyaraló belső 

falazatának vakolásával a kiválasztott céget bízza meg, a megtekintett, mellékletként csatolt 

árajánlatok alapján, és felhatalmazza az elnököt, az erre irányuló szerződés megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

II/2012 (VIII.14.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az alapítvány a korábban 1 

/2011 (VII.31.) határozatában 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadott ingatlan bérleti 

szerződését egy év időtartammal meghosszabbítsa támogatottunk részére, így egy esztendőnyi időt 

nyer az édesanya a tragikus események feldolgozására, új munkahely keresésére, és 4 gyermeke 

számára megfelelő ingatlan bérlésére. 

Az ingatlan egy évre szóló bérleti díját 1.700.000 forintban maximalizálva. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 



III/2012 (VIII.14.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 191 es iktatószámmal regisztrált 

család jegyzőkönyvben rögzített mértékű támogatását. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2012 (IX.07.) határozat: 

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

munkaerő foglalkoztatását, és felhatalmazta az elnökurat az erre irányuló szerződés megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

I/2012 (IX.27.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a  233,363,375,384, 400, 

404,406,407,408,409,410, 412,413,414, 417,418 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 154,196,211,224,229,240,241 iktatószámmal rendelkező családok betegség kiújulása miatt 

történő újbóli támogatását. 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 18 hónapon belül, banki átutalás útján, az 

igénybejelentőn megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról szóló 

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

háromhavonta történik. 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

II/2012 (IX.27) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 3/2005 (IV.18.) számú határozattal 

elfogadott számviteli politika hatályon kívül helyezését, és jelen határozatával elfogadja a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően módosított számviteli politikát. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

III/2012 (IX.27) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 4/2005 (IV.18.) számú határozattal 

elfogadott pénzkezelési szabályzat hatályon kívül helyezését, és jelen határozatával elfogadja a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően módosított pénzkezelési szabályzatot. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

IV/2012 (IX.27) határozat: 

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az 5/2005 (IV.18.) számú határozattal 

elfogadott értékelési szabályzat hatályon kívül helyezését, és jelen határozatával elfogadja a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően módosított értékelési szabályzatot. 

 

 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

V/2012 (IX.27) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az 6/2005 (IV.18.) számú határozattal 

elfogadott leltározási és selejtezési szabályzat hatályon kívül helyezését, és jelen határozatával 

elfogadja a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosított leltározási és selejtezési szabályzat. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

VI/2012 (IX.27) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az 7/2005 (IV.18.) számú határozattal 

elfogadott számlarend hatályon kívül helyezését, és jelen határozatával elfogadja a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően módosított számlarendet. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1/2012 (X.08.) határozat: 

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

balatoni nyaraló épület belsőépítészeti munkálataira vonatkozó cég  árajánlatát, és felhatalmazza az 

elnökurat az erre irányuló szerződés megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 



 

2/2012 (X.08.) határozat: 

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

cég hideg, és a másik cég meleg burkolatokat tartalmazó katalógusban megjelölt burkolatok 

megvásárlását a balatoni nyaralóépület hideg-meleg burkolásához szükséges mennyiségben, melyek 

alkalmasak a steril környezet kialakítására, és felhatalmazzák az elnökurat a megfelelő mennyiség 

megvásárlására. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

3/2012 (X.08.) határozat: 

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

árajánlatokból kiválasztásra került cég megbízását a balatoni nyaralóépület homlokzati 

hőszigetelésére, és a Tüzép ajánlatát a hőszigetelő anyag szállítására. 

A kuratórium felhatalmazza az elnökurat az erre irányuló szerződés megkötésére, és a szükséges 

mennyiségű hőszigetelő anyagok megvásárlására. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

4/2012 (X.08.) határozat: 

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

balatoni nyaralóépület villamos energiaellátásának fejlesztésére kiválasztott személy, és 

biztonságtechnikai rendszerének kiépítésére, és távfelügyeletre kiválasztott cég által készített 

árajánlatokat, és felhatalmazza az elnökurat az erre irányuló szerződés megkötésére. 

 

 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

5/2012 (X.08.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a korábban I/2012 (II.11.) határozat 

alapján kötött szerződés felmondását az előleg visszafizetése, és a felmerülő kárigények 

érvényesítése mellett, és felhatalmazza az elnökurat a nyílászárók legyártására irányuló szerződés 

megkötésére a jegyzőkönyv mellékletét képező kiválasztásra került cég árajánlata alapján. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

6/2012 (X.08.) 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 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

7/2012 (X.08.) határozat: 

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

ajánlatát a karácsonyi kampányra vonatkozóan, és felhatalmazza az elnökurat az erre irányuló 

szerződés megkötésére. 

 

 

 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

8/2012 (X.08.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvben rögzített adó 1 

százalékot gyűjtő kampány pénzügyi tervezetét, annak minden pontjával egyet értett, és 

felhatalmazta az elnököt, a kampány lebonyolítására. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

9/2012 (X.08.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 440 iktatószámmal regisztrált család 

jegyzőkönyvben rögzített mértékű támogatását. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

10/2012 (X.08.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 401 iktatószámmal regisztrált család 

jegyzőkönyvben rögzített mértékű támogatását. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 



 

11/2012 (X.08.) határozat: 

 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, tudomásul vette a jegyzőkönyv 

mellékletét képező tudományos munkáról készült beszámolót. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

12/2012 (X.08.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette a szerződés felbontását, és 

elfogadta a mellékletben szereplő árajánlatot, továbbá felhatalmazta az elnökurat az erre irányuló 

szerződés megkötésére.   

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 13/2012 (X.08.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az áttekintett támogatási 

irányelveket, és hatályon kívül helyezte a 3 /2009 (XII.07.) határozattal elfogadott támogatási 

irányelveket. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 



1a/2012. (X.22) 

Határozat:  A Kuratórium 3 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a 

    levezető elnök javaslatát és hatályon kívül helyezte Szervezeti és 

    Működési Szabályzatát. 

Hatályos:  2012. október 22.-től 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1b/2012. (X.22) 

Határozat:  A Kuratórium 3 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a 

    levezető elnök javaslatát és hatályon kívül helyezte az Alapítvány 

    Ügyrendjét. 

Hatályos:  2012. október 22.-től 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

2/2012. (X.22) 

Határozat:  A Kuratórium 3 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) elfogadta az 

    Alapító okirattal kapcsolatos kezdeményezéseket egyben felhatalmazta  

    Bornemissza Tamás kuratóriumi elnököt, hogy a törvényi előírásoknak  

    megfelelően – a közhasznú jogállás megállapításához szükséges – 2010.  

    évi beszámolót az OBH részére megküldje. 

Hatályos:  2012. október 22.-től 



-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

1./2012. (XII.04) 

Határozat: A Kuratórium 3 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és határozott az 

Alapítvány 2005., 2006., 2007. évi közhasznúsági jelentésének, valamint a 2005. június 2-át követő 

összes határozatának az Alapítvány www.daganatos.hu weboldalon történő elhelyezéséről.  

Hatályos:  2012. december 4.-től 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

2./2012. (XII.04) 

Határozat: A Kuratórium 3 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) megszavazta, hogy az 

Alapítvány vagyonának felhasználására, célszerinti működtetésére minden esetben kuratóriumi 

határozatok alapján kerüljön sor. A Kuratórium az ügyészi jelzésben említett időszakra (2010-2011.) 

hozott jóváhagyó elnöki döntést megerősíti és a 2010., 2011. évben az Alapítvány általi kifizetéseket 

(cél szerinti, működési költség) ismételten jóváhagyja. 

Hatályos:  2012. december 4.-től 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 

 

 



3./2012. (XII.04) 

Határozat: A Kuratórium 3 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) megszavazta, hogy az 

Alapítvány Kuratóriumának munkájában, valamint az iroda operatív feladatainak ellátásában a 

felügyelő bizottság tagjai nem vehetnek részt. Egyhangúlag elfogadták továbbá, hogy a felügyelő 

bizottsági tagok az Alapítvány képviseletét nem láthatják el. 

Hatályos:  2012. december 4.-től 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

4./2012. (XII.04) 

Határozat: A Kuratórium 3 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) megszavazta, és elfogadta, 

hogy a Kuratórium a kuratóriumi határozatokat az összeférhetetlenségi szabályok betartásával hozza 

meg. 

Hatályos:  2012. december 4.-től 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

5./2012. (XII.04) 

Határozat: A Kuratórium 3 igen, 0 nem szavazattal (egyhangúlag) megszavazta, és elfogadta, 

hogy az Alapítvány kezelőszervének, a Kuratórium határozathozatalában csak a jogerősen bírósági 

nyilvántartásba vett, tisztségükről le nem mondott kurátorok vegyenek részt. 

Hatályos:  2012. december 4.-től 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 



I/2012 (XII.26.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a  402, 403, 411, 416, 420, 421, 424, 

425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 

451, 452, 453, 454, 455, 456, 459, 460, 461 iktató számmal regisztrált családok támogatását. 

A támogatás tervezett 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 283, 277, 259, 239, 219, 197, 180, 296, 232 iktatószámmal rendelkező családok betegség 

kiújulása miatt történő újbóli támogatását. 

A támogatás tervezett ütemezése: Öt részletben, 18 hónapon belül, banki átutalás útján, az 

igénybejelentőn megjelölt számlaszámra. Első, 50.000,-Ft-os részlet utalása: a  támogatásról szóló 

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

háromhavonta történik. Illetve a 232-es iktatószámú családot további 200,000.-Ft értékű tűzifa, és 

300,000.-Ft anyagi támogatásban részesíteni. A kuratórium felhatalmazza Lakatos Balázst, hogy eme 

támogatással kapcsolatos kérdésekben a sajtót, és a médiát tájékoztassa. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

II/2012 (XII.26.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a sajtóreferens további alkalmazását 

a korábban meghatározott bérezéssel az alapítványnál, és felhatalmazta az elnökurat az erre irányuló 

szerződés megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

 



III/2012 (XII.26.) határozat: 

 A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Sote kutatás fejlesztését a 

mellékletben csatolt felkérő levél, és árajánlat alapján, továbbá a kuratórium felhatalmazza az 

elnökurat a készülék korház részére történő beszerzésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 

IV/2012 (XII.26.) határozat: 

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a balatoni nyaraló belső 

nyílászáróinak, és lépcsőlapjainak megvásárlását a mellékletben csatolt árajánlat alapján, és 

felhatalmazta az elnökurat az erre irányuló szerződés megkötésére. 

-igen szavazat:    -nem szavazat:   -tartózkodott: 

Bornemissza Tamás 

Fábián Krisztina              0 fő              0 fő 

Gombár Györgyi 

 


