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Kuratóriumi Határozatok 2011

I/2011     sz.     Kuratóriumi     Határozat   
A kuratóriumi tagok 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoznak, hogy 
az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2011. július 19-én megtartott 
kuratóriumi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt 3. számú melléklete szerint módosítják.

II/2011.     sz.     Kuratóriumi     Határozat   
A kuratóriumi tagok 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoznak, hogy 
az alábbi pályázati pénzeknek az alapítvány korábbi, be nem jegyzett kuratóriuma általi 
megítélését jóváhagyják:

Somorja és Vidéke Célalap: 750 Euro
Zselíz és Vidéke Célalap: 1 290 Euro
Párkány és Vidéke Célalap: 1 660 Euro
Kazinczy Ferenc Diákklub: 100 000 Ft
A Rákóczi Szövetség Győri Tagozata a támogatási kérelmet nem igényli, mivel más 
forrásokból fedezi a rendezvényét.

III./2011     sz.     Kuratóriumi     Határozat   

A kuratórium költségkímélési szempontból úgy határoz, hogy elfogadja a Rákóczi Szövetség 
felajánlását, miszerint a titkári teendőket a 2011. október 1-jétől a Szövetség alkalmazásában 
álló Krupi Bernadett lássa el, de e határozat meghozatalától, munkaszerződésében ez a 
feladatkör is szerepeljen. Éppen ezért az e pozíciót eddig betöltő Dr. Kiss Péter felajánlását, 
miszerint az Alapítvány munkáját a továbbiakban önkéntes alapon segíti, elfogadja és 
munkaviszonyát megszünteti.

IV./2011     sz.     Kuratóriumi     Határozat   
A Kuratórium úgy határoz, hogy a 2. számú mellékletet képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatot elfogadja, és 2011. december 16-ával hatályba helyezi, emellett a korábbi belső 
szabályzatokat hatályon kívül helyezi.

V./2011     sz.     Kuratóriumi     Határozat   
A Kuratórium úgy határoz, hogy a lekötött vagyonából felszabadít a  fél éves működéshez, 
valamint a kuratóriumi ülésen hozott döntések kifizetéséhez elegendő összeget, továbbá hogy 
vagyonát a jelenleginél kedvezőbb hozamú befektetésekben köti le. A Kuratórium 
felhatalmazza az Ellenőrző Bizottságból Csenger Sándort, valamint Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf kuratóriumi tagot és Gabri Rudolf kuratóriumi elnököt, hogy ezzel kapcsolatban az 
Alapítvány nevében tárgyalásokat folytasson, a vagyonrész felszabadításáról pedig az  OTP-
vel.



VI./2011     sz.     Kuratóriumi     Határozat   
A Kuratórium úgy határoz, hogy felkéri Szalay-Bobrovniczky Kristóf kuratóriumi tagot, hogy 
a fel nem szabadított vagyon optimális befektetésére dolgozzon ki egy javaslatot a következő 
kuratóriumi ülésig-

VII./2011     sz.     Kuratóriumi     Határozat     
A kuratórium egyhangúlag elfogadta Gabri Rudolf beszámolóját a célalap hálózat 
állapotáról, valamint az abban megfogalmazott javaslatokat a jövőbeli stratégia alapjának 
tekinti. A kuratórium egyhangúlag  úgy határoz, hogy az OTP-nél lévő euro alapú kötvények 
felszabadításával 25 000 000 forint támogatást  nyújt a Szülőföldön Magyarul Társuláson 
keresztül a felvidéki  célalapoknak „a célalap hálózat stratégiai céljainak és működési-
szervezési feladatainak ellátáshoz.”. A támogatási szerződésnek, mely a Szülőföldön 
Magyarul Társulással köttetik, tartalmaznia kell azt a kritérium- és feladatrendszert, amellyel 
a célalapok felhasználhatják a forrást, valamint, hogy féléves beszámolójukat az alapítvány 
kuratóriumának is el kell küldjék. Az elszámolást a Szülőföldön Magyarul Társulás nyújtja be 
az Alapítvány felé.

VIII./2011     sz.     Kuratóriumi     Határozat   
A Kuratórium úgy határoz, hogy minden pályázó megkapja a kért összeget, valamint Fekete 
Ákos külföldi tanulmányait 300 Euro összegben támogatja az Alapítvány.


