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Határozat száma:  1/2022. (II.07.) határozat 

Határozathozatal ideje:  2022.02.07. 

Hatályos:  2022.02.07. 

Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 

Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2021. évi költségvetési beszámolóját 718.203 forint 

nyitó pénzkészlettel, 870.548 forint bevételi és 799.022 forint kiadási főösszeggel, valamint 789.729 

forint pénzmaradvánnyal elfogadja. 

 

 

Határozat száma:  2/2022. (II.07.) határozat 

Határozathozatal ideje:  2022.02.07. 

Hatályos:  2022.02.07. 

Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 

Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2021. évi mérlegét 790 ezer forint eszközök és for-

rások főösszeggel elfogadja. 

 

 

Határozat száma:  3/2022. (II.07.) határozat 

Határozathozatal ideje:  2022.02.07. 

Hatályos:  2022.02.07. 

Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 

Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma az alapítvány 2022. évi költségvetését 789.729 forint nyitó pénz-

készlettel, 848.011 forint bevételi és 910.000 forint kiadási főösszeggel, valamint 727.740 forint pénz-

maradvánnyal, együttesen 1.637.740 forint költségvetési főösszeggel elfogadja. 

 

 

Határozat száma:  4/2022. (II.07.) határozat 

Határozathozatal ideje:  2022.02.07. 

Hatályos:  2022.02.07. 

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:  5/2022. (II.07.) határozat 

Határozathozatal ideje:  2022.02.07. 

Hatályos:  2022.02.07. 

Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 

Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány egy darab nagyméretű szőnyeget és a hozzá vezető futószőnyeget vásárol és 

adományoz a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség részére. 
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Határozat száma:  6/2022. (II.07.) határozat 

Határozathozatal ideje:  2022.02.07. 

Hatályos:  2022.02.07. 

Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 

Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány kuratóriuma a NEAG-KP-1-2021/3-000002 azonosító számú pályázata kereté-

ben módosítási kérelmet nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez, melyben kéri a pályázatból 

beszerzendő eszközök kiegészítését egy projektor vászonnal. A beszerzéshez szükséges 4.020 forint 

saját forrást a kuratórium az alapítvány 2022. évi költségvetéséből biztosítja. 

A kuratórium felhatalmazza az elnököt a módosítási kérelem benyújtására, és támogató döntés ese-

tén a beszerzés megvalósítására. 

 

 

Határozat száma:  7/2022. (VII.04.) határozat 

Határozathozatal ideje:  2022.07.04. 

Hatályos:  2022.07.04. 

Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 

Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány 28.300 forint összegű támogatási igényt nyújt be a Nemzeti Együttműködési 

Alap NE-AN-KP-1-2022 azonosító számú kiírására, mely összeget irodaszerek vásárlására kíván fordí-

tani. 

A kuratórium felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására. 

 

 

Határozat száma:  8/2022. (X.12.) határozat 

Határozathozatal ideje:  2022.10.12. 

Hatályos:  2022.10.12. 

Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 

Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány 350.000 forint összegű támogatási igényt nyújt be a Nemzeti Együttműködési 

Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2023.” című, NEAG-KP-1-

2023 kódszámú pályázati felhívására, mely pályázatban két mobil hangrendszerre kér támogatást. 

A kuratórium felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására. 

 

 

Határozat száma:  9/2022. (X.12.) határozat 

Határozathozatal ideje:  2022.10.12. 

Hatályos:  2022.10.12. 

Szavazatarány: 3 fő „IGEN”, 0 fő „NEM”, 0 fő „TARTÓZKODÁS”, 0 fő nem szavazott 

Határozat szövege: 

A ReFormák Alapítvány adománygyűjtő ládát helyez el a nagykátai református templomban 2022 

decemberében, az adventi időszakban év végi adománygyűjtés céljából. 

A kuratórium felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 


