
              

A Pécsi Imádság Háza Alapítvány Kuratóriuma 
2016. évi határozatainak listája

1/2016. (III.05.) ülés határozatai: 
1/2016/I. (III.05.)
A finanszírozható, ill. támogatott céltevékenységek meghatározása 
1/2016/II. (III.05.)
Támogatott céltevékenységek költségtérítéseinek elfogadása
1/2016/II/1. (III.05.)
Szabadítóképző lelkigyakorlat támogatása (szállásköltség)    
1/2016/II/2. (III.05.)
Az alapítványi iroda berendezési- és felszerelési költségei   
1/2016/II/3. (III.05.)
Lelkigondozói szolgálat bérleti díj támogatása 
1/2016/III. (III.05.)
Ifjúsági tábor és lelkigyakorlat támogatása (szállásköltség)
1/2016/IV. (III.05.)
Állandó adománygyűjtési alkalmak, helyek meghatározása 
1/2016/V. (III.05.)
A támogatott céltevékenységek finanszírozási lehetőségeinek részletes meghatározása

2/2016. (VI.26.) ülés határozatai:
2/2016/I. (VI.26.)
Belső Szabályzat elfogadása
2/2016/II. (VI.26.)
A Pécsi Imádság Háza, (Pécs, Kiskőszeg utca 2-4.) bérlésének elfogadása 
2/2016/III. (VI.26.)
Nyári lelkigyakorlat szervezésének, ill. költségtérítésének elfogadása.
2/2016/IV. (VI.26.)
A Pécsi Imádság Háza 1. éves évfordulójának szervezésének és költségtérítésének 
elfogadása.
2/2016/V/1-3. (VI.26.)
Hasonló hitéleti és evangelizációs tevékenységet folytató alapítványok támogatásának 
elfogadása
2/2016/VI. (VI.26.)
A tagok kijelölt kuratóriumi feladatkörének meghatározása
2/2016/VII. (VI.26.)
Új kuratóriumi tagok felvétel indítványozásának megszavazása
2/2016/VIII. (VI.26.)
“24 órás dicsőítő nap” szervezésének meghatározása, időpontjának kijelölése

3/2016. (IX.01.) ülés határozatai:
3/2016/I. (IX.01.)
Az új kuratóriumi tagok felvételével kapcsolatos határozatok
3/2016/I/1. (IX.01.)
Az új tagok személyi kijelölésének elfogadása 
3/2016/I/2. (IX.01.)
Az Alapító Okirat módosítási indítványozásának elfogadása
3/2016/I/3. (IX.01.)
Az Alapító felé benyújtandó Kérelem meghatározása, aláírása



              
3/2016/II. (IX.01.)
Kuratóriumi tag kijelölése munkáltatói aláírási jogok gyakorlására
3/2016/III. (IX.01.)
Az elnök munkavállalásával kapcsolatos határozatok
3/2016/III/1. (IX.01.)
Munkavállalás elfogadása a tagok beleegyező nyilatkozata által
3/2016/III/2. (IX.01.)
Munkakör kijelölése, ill. annak elfogadása
3/2016/III/3. (IX.01.)
Munkaköri leírás meghatározása, ill. annak elfogadása
3/2016/IV. (IX.01.)
Önkéntes tevékenységgel kapcsolatos határozatok
3/2016/IV/1. (IX.01.)
Önkéntes tevékenység bejelentési indítványozásának elfogadása.
3/2016/IV/2. (IX.01.)
Az Alapítvány lehetséges önkéntes tevékenységeinek meghatározása.
3/2016/IV/3. (IX.01.)
A kuratóriumi tagok önkéntes munkavállalási lehetőségének elfogadása.
3/2016/V. (IX.01.)
Adatkezelési szabályzat elfogadása

4/2016. (X.01.) ülés határozatai:
4/2016/I. (X.01.)
Alapítványi űrlapok, nyomtatványok elfogadása
4/2016/II. (X.01.)
A kuratóriumi tagok feladatainak meghatározása.
4/2016/II/1. (X.01.)
Önkéntes tevékenységi feladatok
4/2016/II/2. (X.01.)
Kuratóriumi kijelölt feladatok
4/2016/III. (X.01.) 
Imamisszió szabályainak meghatározása.
4/2016/III/1. (X.01.)
Imamisszió irányelvei
4/2016/III/2. (X.01.)
A misszionáriusi munkakör
4/2016/III/3. (X.01.)
A Pécsi Imádság Háza Házirendje
4/2016/IV. (X.01.) 
Evangelizációs program (zarándoklat) szervezésének és támogatásának elfogadása 
(utazási költség)
4/2016/V. (X.01.)
Az Alapítvány közeli és távlati céljainak, ill. terveinek meghatározása, ill. lefektetése 

5/2016. (XII.01.) ülés határozatai:
5/2016/I. (XII.01.)
Alapítvány támogatása megszüntetésének elfogadása 
5/2016/II. (XII.01.)
Decemberi programok költségtérítésének elfogadása


