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A KURATÓRIUM 2020/06. (05.28.) számú határozata: 
 

A kurátorok a kuratórium ülésének feltételeit illetően az alábbiak szerint határoztak: 

1) Jkv. Vezető felkérés:  Kubik Enikő   elfogadva: 2 igen,  …. nem, …. tartózk.  

2) Jkv. Hitelesítő felkérés: Adorjáni István  elfogadva: 2 igen,  …. nem, …. tartózk. 

    Hole Istvánné    elfogadva: 2 igen,  …. nem, …. tartózk. 

3) Napirend:      elfogadva: 2 igen, ….  nem, …. tartózk. 

 

 

A KURATÓRIUM 2020/07. (05.28.) számú határozata: 
 

Felügyelő Bizottság (FB) elnökének beszámolója a pénzforgalmi ellenőrzés tapasztalatairól: 

        elfogadva: 2 igen …. nem, …. tartózk. 

 

 

A KURATÓRIUM 2020/08. (05.28.) számú határozata: 
 

A kuratórium elnök szöveges beszámolója (gyorsjelentés és kiegészítés) a 2019. évi tevékenységről 

elfogadva: 2 igen …. nem, …. tartózk. 

 

 

A KURATÓRIUM 2020/09. (05.28.) számú határozata: 
 

A 2019. évi eredmény elfogadása: 10.180 e Ft bevételi (2018-ban 24.727 eFt) és 13.263 e Ft 

ráfordítás (2018-ban 17.677 e Ft) főösszeggel 0 azaz nulla Ft (2018-ban 711 eFt) adófizetési 

kötelezettséggel, valamint – 3.083 e Ft /veszteség/ (2018-ban 6.339 e Ft) adózott eredménnyel. 

      elfogadva: 2 igen …. nem, …. tartózk. 

 

 

A KURATÓRIUM 2020/10. (05.28.) számú határozata: 
 

A 2019. évi mérleg elfogadása 21.404 e Ft, azaz Huszonegymillió-négyszáznégyezer Forint 

főösszeggel (megj.: 2018-ban 22.800  e Ft) 

       elfogadva: 2  igen …. nem, …. tartózk. 

 

 

A KURATÓRIUM 2020/11. (05.28.) számú határozata: 
 

A közhasznúsági (PK-542) jelentés elfogadása:  elfogadva: 2 igen …. nem, …. tartózk. 

 

 

A KURATÓRIUM 2020/12/01-08. (05.28.) számú határozata: 
 

A kurátorok a kuratórium elnök által benyújtott javaslatokat elfogadták: 
 

C1) Az RFR 422 opel gk értékesítése lehetőleg új vásárlásnál beszámítással   

2 igen …. nem, …. tartózk 

C2) XJD 603 ufo értékesítése       2 igen …. nem, …. tartózk 

C3) meglévő 2 db garázs értékesítés     2 igen …. nem, …. tartózk 

C4) a vételárnak minimum el kell érnie a beszerzés összegét  2 igen …. nem, …. tartózk 
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C5) 1 db (Alla Timoshenko) festmény adományozás és jubileumi megemlékezés  

       bonyolítás a szegedi Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola részére,  

       oly módon, hogy az eseményre fordítandó összeget a volt diákok célirányos  

       adományaiból (legfeljebb annak erejéig) kell fedezni.   2 igen …. nem, …. tartózk 

C6) a 2020. évi szakmai és pénzügyi tervekben foglaltak teljesítése során a  

      kuratórium elnök vegye figyelembe a COVID-19 vészhelyzet kihatásait.           

  2 igen …. nem, …. tartózk  

C7) UNICREDIT euro folyószámla megszüntetés (egyenleg forintra váltás)     

  2 igen …. nem, …. tartózk 

C8) Az alapítvány önkéntesei közül civil díjra az év során javaslat a kuratórium  

      elnököt illeti.           2 igen …. nem, …. tartózk 
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