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Határozat száma:  1/2020. (II.08.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2020.02.08. 
Hatályos:  2020.02.08. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2019. évi költségvetési beszámolóját 807.448 forint 
nyitó pénzkészlettel, 735.970 forint bevételi és 1.169.596 forint kiadási főösszeggel, valamint 373.822 
forint pénzmaradvánnyal elfogadja. 
 
 

Határozat száma:  2/2020. (II.08.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2020.02.08. 
Hatályos:  2020.02.08. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2019. évi mérlegét 374 ezer forint eszköz és forrá-
sok főösszeggel elfogadja. 

 
 
Határozat száma:  3/2020. (II.08.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2020.02.08. 
Hatályos:  2020.02.08. 
Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 
Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2020. évi költségvetését 373.822 forint nyitó pénz-
készlettel, 890.020 forint bevételi és 566.000 forint kiadási főösszeggel, valamint 697.842 forint pénz-
maradvánnyal elfogadja. 

 
 
Határozat száma:  4/2020. (X.08.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2020.10.08. 
Hatályos:  2020.10.08. 
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 2020. című, NEAN-KP-1-2020 kódszámú pályázati kiírásra, mely 
pályázatban 29.900 forint összegben működési költségek finanszírozására igényel támogatást. 
A kuratórium felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására. 

 
 
Határozat száma:  5/2020. (X.08.) határozat 
Határozathozatal ideje:  2020.10.08. 
Hatályos:  2020.10.08. 
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 2021.” című, NEAG-KP-1-2021 jelű pályázati kiírásra, mely pályázatban elektroakuszti-
kus gitár, hozzá kapcsolódó hangosítás és bibliák beszerzésére igényel 300.000 forint összegű támo-
gatást. 
A kuratórium felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására. 


