
 

 

 

A RÁKOSCSABAI ÉLŐ KÖVEK  

ALAPÍTVÁNY 

 

1/1/2021. számú Kuratóriumi Határozata 

Az ülés napirendjéről 

 

A Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma – a szavazásra jogosult kuratóriumi 
tagok egyhangú szavazatával – úgy dönt, hogy a Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány 
kuratóriuma a 18. ülés napirendjének az alábbiakat tekinti: 

1. A 2020. üzleti év lezárása beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása  

2. Karitászvezető díjazása 

3. Beszámolás a Plébániai honlap ügyében 

4. Egyebek 

 

 

Felelős: Elnök 

Határozat végrehajtását végzi: Elnök 

 

Budapest, 2021. május 20. 
 
 
 
 
    Dudásné Fekete Imelda 
                                                                                   a kuratórium elnöke 

  



 

 

 

A RÁKOSCSABAI ÉLŐ KÖVEK  

ALAPÍTVÁNY 

 

2/1/2021. számú Kuratóriumi Határozata 

A 2020. üzleti év lezárása beszámolójáról és 
közhasznúsági jelentés elfogadásáról 

A Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma – a szavazásra jogosult kuratóriumi 
tagok egyhangú szavazatával – úgy dönt, hogy  

1. elfogadja a (2020. üzleti évről) készült számviteli jogszabályok alapján készített 
beszámolót és annak mellékleteit. 

2. felkéri a könyvelőt, hogy jóváhagyást követően a meglévő meghatalmazás 
alapján a határidőben hatóságnak nyújtsa be a számviteli jogszabályok alapján 
készített beszámolót és annak mellékleteit. 

3. felkéri a titkárt, intézkedjen a honlapon való közzétételről 

Felelős: Elnök 

Határidő: 2020.05.31. 

Határozat végrehajtását végzi: Titkár 

 

Budapest, 2021. május 20. 
 
 
 
 
 
    Dudásné Fekete Imelda 
                                                                                   a kuratórium elnöke 
  



 

 

 

A RÁKOSCSABAI ÉLŐ KÖVEK  

ALAPÍTVÁNY 

 

3/1/2021. számú Kuratóriumi Határozata 

A Karitászvezető díjazásáról 

A Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma – a jelenlévő kuratóriumi tagok 
egyhangú szavazatával – úgy dönt, hogy  

1. megbízza az Elnököt és a karitász vezetőt, hogy derítsenek fel megfelelő forrást 
a bér és járulékainak fedezetére 

2. felkéri Elnököt, hogy amint a forrás rendelkezésre áll folytassa az egyeztetést 
az alkalmazás módjáról és ellenszolgáltatásáról 

3. elfogadja Mezey Ágnes karitászvezetőt, mint önkéntest, és költségeit 2020. és 
2021. évben havi 34 000.- összegig viseli. 

4. felkéri titkárt, hogy a 2020. évi költségtérítést utalja át karitászvezető részére  

 

Felelős: Elnök 

Határidő: 2021. július 30. 

Határozat végrehajtását végzi: Titkár 

 

Budapest, 2021. május 20. 
 
 
 
 
    Dudásné Fekete Imelda 
                                                                                   a kuratórium elnöke 
  



 

 

 

A RÁKOSCSABAI ÉLŐ KÖVEK  

ALAPÍTVÁNY 

 

4/1/2021. számú Kuratóriumi Határozata 

A Plébániai honlap ügyében  

A Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma – a jelenlévő kuratóriumi tagok 
egyhangú szavazatával – úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a honlapról elhangzott beszámolót,  
2. vállalja a fenntartás éves 50 000.-Ft-os költségét. 

 

 

 

Felelős: Titkár 

Határidő: folyamatos. 

Határozat végrehajtását végzi: Elnök 

 

Budapest, 2021. május 20. 
 
 
 
 
    Dudásné Fekete Imelda 
                                                                                   a kuratórium elnöke 
 


