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Határozat száma:  1/2021. (II.09.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2021.02.09. 
Hatályos:  2021.02.09. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2020. évi költségvetési beszámolóját 373.822 forint 
nyitó pénzkészlettel, 732.689 forint bevételi és 388.308 forint kiadási főösszeggel, valamint 718.203 
forint pénzmaradvánnyal elfogadja. 
 
 

Határozat száma:  2/2021. (II.09.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2021.02.09. 
Hatályos:  2021.02.09. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2020. évi mérlegét 718 ezer forint eszköz és forrá-
sok főösszeggel elfogadja. 

 
 
Határozat száma:  3/2021. (II.09.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2021.02.09. 
Hatályos:  2021.02.09. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2021. évi költségvetését 718.203 forint nyitó pénz-
készlettel, 733.420 forint bevételi és 910.000 forint kiadási főösszeggel, valamint 541.623 forint pénz-
maradvánnyal elfogadja. 

 
 
Határozat száma:  4/2021. (VII.01.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2021.07.01. 
Hatályos:  2021.07.01. 
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 2021.” című, NEAN-KP-1-2021 kódszámú pályázati kiírásra, mely 
pályázatban 33.400 forint összegben működési költségek finanszírozására igényel támogatást. 
A kuratórium felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására. 

 
 
Határozat száma:  5/2021. (VII.01.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2021.07.01. 
Hatályos:  2021.07.01. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma megbízza a kuratórium elnökét, hogy a tápióbicskei református 
templomhoz tervezett székelykapu felállításában való esetleges közreműködés ügyében vegye fel a 
kapcsolatot a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség lelkészével és folytassa le az egyezte-
tést ez ügyben. 
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Határozat száma:  6/2021. (X.13.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2021.10.13. 
Hatályos:  2021.10.13. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány a 2021. rendelkező évre vonatkozóan az alapítvány részére felajánlott és ki-
utalt 2020. adóévi szja 1% terhére és saját bevételei terhére legfeljebb 230.000 forint összeg erejéig 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközséget a 
tápióbicskei református templomhoz tervezett székelykapu felállítása költségeinek finanszírozásához. 
A kuratórium felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés aláírására. 

 
 
Határozat száma:  7/2021. (X.13.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2021.10.13. 
Hatályos:  2021.10.13. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány pályázatot nyújt be a Nemzeti Együttműködési Alap NEAG-KP-1-2022 azono-
sító számú, „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című pályá-
zati kiírására közösségépítés technikai feltételeinek biztosítása céljából. A pályázatban laptop és 
nagyképernyős LED LCD televízió beszerzésére igényel támogatást 350.000 forint összegben. A kura-
tórium megbízza az elnököt a pályázat benyújtására. 

 
 
Határozat száma:  8/2021. (X.13.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2021.10.13. 
Hatályos:  2021.10.13. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány a 2020. rendelkező évre vonatkozóan az alapítvány részére felajánlott és ki-
utalt 2019. adóévi szja 1% terhére és saját bevételei terhére 105 darab új református énekeskönyvet 
vásárol, melyből 80 darabot a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség részére adományoz 
gyülekezeti használatra, 25 darabot pedig saját missziós célokra használ fel. 

 
 
Határozat száma:  9/2021. (X.13.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2021.10.13. 
Hatályos:  2021.10.13. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány 20 darab kisméretű úrvacsorai kelyhet adományoz a Nagykáta-Tápióvidéki 
Református Egyházközség részére. 

 
 
Határozat száma:  10/2021. (X.13.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2021.10.13. 
Hatályos:  2021.10.13. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány 2 darab magastámlás széket adományoz a Nagykáta-Tápióvidéki Református 
Egyházközség részére. 

 
 


