
Határozatok Könyve 2014. 05. 23. 

1.sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják  a napirendi pontokat, 

egyhangúlag elfogadják  jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Bakó Katalint, jegyzőkönyv-

hitelesítőnek  Horváth Zoltánnét, levezető elnöknek Takácsné Stalter Juditot. A 

Határozatok Könyvébe 137/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

 2.sz. határozat: a kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                                   

A Határozatok Könyvébe 138/1/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

3.sz. határozat: a kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                                        

A Határozatok Könyvébe 138/2/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

 

4.sz. határozat: a kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                                   

A Határozatok Könyvébe 138/3/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

5.sz. határozat: a kuratórium Dr. Bakó Katalin tartózkodása mellellett elfogadja.                                                   

A Határozatok Könyvébe 138/4/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

6.sz. határozat: a kuratórium tagjai tudomásul veszik a tájékoztatást  Takácsné Stalter 

Judit és Takács Gábor, mint érintettek tartózkodása mellett a kuratórium elfogadja.                                                 

A Határozatok Könyvébe 139/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

7.sz. határozat: A kuratórium döntése egy 3 fős bizottság felállítása, amely a hatékonyság 

fokozásának lehetőségeit kidolgozza. A bizottság tagjai: Horváth Zoltánné, Takácsné 

Stalter Judit, Szabó Irén.                                                                                                                                                                        

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a hatékonyság növelésének kidolgozására                                       

irányuló  javaslatot.                                                                                                                                                                            

A Határozatok Könyvébe 140/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

8.sz. határozat: Határoznak arról, hogy a jövőben a támogatótól nyilatkozatot is kérünk 

arra vonatkozóan, hogy a támogatni kívánt gyermek hozzátartozói cégével nem állnak 

munkaviszonyban. A kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                                       

A Határozatok Könyvébe 141/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

 

 

 

 



9.sz. határozat: Aktualizáljuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Határidő: 2014. 

december 31. Felelős: Dr. Bakó Katalin. A törzsadatokat egyeztetjük a 

munkaszerződésekkel és az esetleges hibákat        javítjuk.                                                                                                                                                               

Határidő: 2014. augusztus  31. Felelős: Gyalog Ágnes.                                                                                     

A kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                                        

A Határozatok Könyvébe 142/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

10. sz. határozat: Aktualizáljuk a Pénzkezelési Szabályzatot és a Számviteli Politikát. 

Határidő: 2014.  augusztus 31. Felelős: Gyalog Ágnes, Szabó Irén.                                                                                                                              

A kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                                                                       

A Határozatok Könyvébe  143/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

11. sz. határozat: a kuratórium egyhangúlag elfogadja a javaslatot.                                                                                           

A Határozatok Könyvébe 144/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

12. sz. határozat: a kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                                      

A Határozatok Könyvébe 145/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

13. sz. határozat: A fenti konstrukcióban az ingatlan értékesítése helyes döntés volt. A 

kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                                                                                                  

A Határozatok Könyvébe 146/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

14. sz. határozat: További teendő nincs. A kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                             

A Határozatok Könyvébe 147/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

15. sz. határozat: A javaslatot a kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                          

A Határozatok Könyvébe 148/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

16. sz. határozat: A tájékoztatás a kuratórium tudomásul vette. Egyhangúlag elfogadta.                                         

A Határozatok Könyvébe  149/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

17. sz. határozat: A kuratórium elfogadja a tájékoztatást,  egyetért az alapító döntésével.                                      

A Határozatok Könyvébe  150/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 



 18. sz. határozat: miután ez megszűnt további határozathozatalt nem igényel.                                                         

A Határozatok Könyvébe 151/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

19. sz. határozat: A kuratórium egyetért és egyhangúlag elfogadja.                                                                                         

A Határozatok Könyvébe 152/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

20. sz. határozat: A módosításokkal a kuratórium a beszámolót és annak közhasznúsági 

mellékletet egyhangúlag elfogadta.                                                                                                                                  

A Határozatok Könyvébe 153/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

21. sz. határozat: Kuratórium egyhangúlag elfogadja a támogatásokat.                                                                 

A Határozatok Könyvébe  154/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre.  

 

22. sz. határozat: A kuratórium egyhangúlag elfogadja.                                                                                                 

A Határozatok Könyvébe 155/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

23. sz. határozat: A mama-lakás vásárlás megerősítése. Kampányt indítunk a Szent 

László Kórház gyermekonkológiáján hiányzó CliniMACS Prodigy nevű műszer  

beszerzésére, amennyiben összegyűjtjük a készülék árát, úgy megvásároljuk a fenti 

műszert. A kuratórium egyhangúlag elfogadja a határozatot. A Határozatok Könyvébe 

156/2014 sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

24 . sz. határozat: A kuratórium egyhangúlag elfogadja a módosítást.                                                                                

A Határozatok Könyvébe  157/2014. sorszám alatt kerül bejegyzésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 


