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Határozat száma:  1/2018. (I.05.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2018.01.05. 
Hatályos:  2018.01.05. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEA-NO-18-M pá-
lyázati kiírására tárgyi eszközök (projektor és fénymásoló) beszerzésére. A beszerzés tervezett költsé-
ge 360.000 forint. Az alapítvány a szükséges önrész összegét, 36.000 forintot a pályázathoz biztosítja. 
 
 

Határozat száma:  2/2018. (I.05.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2018.01.05. 
Hatályos:  2018.01.05. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma 2018 tavaszára adománygyűjtő kulturális rendezvényt szervez, 
melynek előkészítését megkezdi. 

 
 
Határozat száma:  3/2018. (II.12.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2018.02.12. 
Hatályos:  2018.02.12. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2017. évi költségvetési beszámolóját 770.829 forint 
nyitó pénzkészlettel, 648.015 forint bevételi és 676.640 forint kiadási főösszeggel, valamint 742.204 
forint pénzmaradvánnyal elfogadja. 

 
 
Határozat száma:  4/2018. (II.12.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2018.02.12. 
Hatályos:  2018.02.12. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2017. évi mérlegét 742 ezer forint eszköz és forrá-
sok főösszeggel elfogadja. 

 
 
Határozat száma:  5/2018. (II.12.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2018.02.12. 
Hatályos:  2018.02.12. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2018. évi költségvetését 742.204 forint nyitó pénz-
készlettel, 720.020 forint bevételi és 865.000 forint kiadási főösszeggel, valamint 597.224 forint pénz-
maradvánnyal elfogadja. 
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Határozat száma:  6/2018. (IX.14.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2018.09.14. 
Hatályos:  2018.09.14. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség ré-
szére legfeljebb 560.000 forint összeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt a nagykátai re-
formátus templom külső lépcsői és mozgáskorlátozott feljárója burkolatának felújítására. A kuratóri-
um felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés megkötésére. 

 


