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Határozat száma:  1/2019. (II.14.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2019.02.14. 
Hatályos:  2019.02.14. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2018. évi költségvetési beszámolóját 742.204 forint 
nyitó pénzkészlettel, 1.031.956 forint bevételi és 966.712 forint kiadási főösszeggel, valamint 807.448 
forint pénzmaradvánnyal elfogadja. 
 
 

Határozat száma:  2/2019. (II.14.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2019.02.14. 
Hatályos:  2019.02.14. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2018. évi mérlegét 807 ezer forint eszköz és forrá-
sok főösszeggel elfogadja. 

 
 
Határozat száma:  3/2019. (II.14.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2019.02.14. 
Hatályos:  2019.02.14. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2019. évi költségvetését 807.448 forint nyitó pénz-
készlettel, 750.020 forint bevételi és 1.066.000 forint kiadási főösszeggel, valamint 491.468 forint 
pénzmaradvánnyal elfogadja. 

 
 
Határozat száma:  4/2019. (II.14.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2019.02.14. 
Hatályos:  2019.02.14. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány pályázatot nyújt be a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsí-
tett támogatása 2019.” című, NEA-19-EG kódszámú pályázati kiírásra, mely pályázatban 200.000 forint 
értékben laptopra, laptoptáskára és laptop-projektor állványra igényel támogatást. 
A kuratórium felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására. 

 
 
Határozat száma:  5/2019. (VII.18.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2019.07.18. 
Hatályos:  2019.07.18. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány pályázatot nyújt be az Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló 
támogatás civil szervezetek részére 2019. című, NEA-19-N kódszámú pályázati kiírásra, mely pályázat-
ban 56.500 forint összegben működési költségek finanszírozására igényel támogatást. 
A kuratórium felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására. 
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Határozat száma:  6/2019. (VII.18.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2019.07.18. 
Hatályos:  2019.07.18. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma úgy határoz, hogy az alapítvány képviselteti magát a 2019. évi 
TápióFeszt rendezvényen, kézműves foglalkozást, adománygyűjtést szervez. 
 

 
Határozat száma:  7/2019. (X.14.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2019.10.14. 
Hatályos:  2019.10.14. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány a 2018. évi SZJA 1% felajánlások terhére és adománybevételeinek terhére ösz-
szesen 500.000 forint összeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt a Nagykáta-Tápióvidéki 
Református Egyházközség részére a nagykátai református templom hangtechnikai rendszerének mo-
dernizációja és bővítése céljából. A kuratórium felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés 
megkötésére. 

 
 
Határozat száma:  8/2019. (X.14.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2019.10.14. 
Hatályos:  2019.10.14. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány adománybevételeinek terhére összesen 135.000 forint összeg erejéig vissza 
nem térítendő támogatást nyújt a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség részére a nagyká-
tai református templom és parókia riasztórendszerének korszerűsítése céljából. A kuratórium felha-
talmazza az elnököt a támogatási szerződés megkötésére. 

 
 
Határozat száma:  9/2019. (XI.24.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2019.11.24. 
Hatályos:  2019.11.24. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány adománybevételeinek terhére összesen 200.000 forint összeg erejéig vissza 
nem térítendő támogatást nyújt a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség részére a tápió-
bicskei református templom fűtésének korszerűsítése céljából. A kuratórium felhatalmazza az elnököt 
a támogatási szerződés megkötésére. 

 
 
Határozat száma:  10/2019. (XI.24.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2019.11.24. 
Hatályos:  2019.11.24. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma jóváhagyja a NEA-20-EG pályázati kiírásra benyújtott támogatási 
kérelmet, melyben az alapítvány egy szintetizátorra, a hozzá tartozó állványra és működési kiadásokra 
igényelt 200.000 forint támogatási összeget. 

 


