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Szám:  D-195/2018.  
 

2018 ÉVI  
VEZETŐSÉGI HATÁROZATOK KÖNYVE 

 
1/2018. (02.02.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna 

személyében a jegyzőkönyv-vezetetőt elfogadta. 
 

2/2018. (02.02.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontokat elfogadta. 
 

1. Hospice Ház 2017 évi adományok alakulása 

2. Hospice Ház 2017 évi beruházási kiadások 

3. 2016 évi 1% felhasználása 

4. 2018 évi NEA pályázatok ügye 

5. NEA – E- 17 – 0022 pályázat 1,5 millió Ft-os támogatás ügye 

6. Hospice Ház kórtermi beépített szekrények és nővérpult ügye 

7. 2017 évi EMMI 10 millió Ft-os támogatás ügye  

 
3/2018. (02.02.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az elnök javaslatára a 2016 évi 1% felajánlások 

tervezett felhasználásához hozzájárul. 
 

4/2018. (02.02.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a 2018 évi NEA működési és szakmai pályázatok  

tartalmi céljaival egyetért. 
 

5/2018. (02.02.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a 2017 évi NEA egyedi támogatás tartalmi céljaival egyetért. 
- Bérköltségre: 1 havi bér és 2 havi járulék összeget = 231.840 Ft 
- Tárgyi eszköz beszerzésére: 

 gyógyszer szekrény 2 db 264.000 Ft, 

  infúziós pumpa 1 db 253.500 Ft,  

 mosogató gép 1 db 400.000 Ft,  

 kompresszoros matrac 7 db 140.000 Ft,  

 melegvíztároló 1 db 365.660 Ft 

 
6/2018. (02.02.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadja Szabó Attila árajánlatát a beépített szekrények,  

a nővérpult, és a lépcső befedésének árajánlatát.  
Társadalmi felajánlását a villanyóraszekrény elkészítését illetően köszönettel elfogadja. 
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7/2018. (02.02.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a 2017 évi EMMI támogatás tartalmi céljaival egyetért: 
A., Villanyszerelvényezés komplett épület    2.300.000 Ft 
B., Tűzjelző-rendszer kiépítése komplett    2.200.000 Ft 
C., Nővérhívó rendszer kiépítése         400.000 Ft 
D., Víz szerelvényezés      3.000.000 Ft 
E., Burkolási munkálatok         400.000 Ft 
F., Belső lépcső és galéria korlátok kiépítése       700.000 Ft 
G., Padlás betonozása      1.000.000  Ft 
Összesen:      10.000.000 Ft 

 
9/2018. (02.02.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a tűzjelző- és a nővérhívó rendszer  

kiépítésére Boltos József és a Kis Duna Security Kft ajánlatát, 
a vállalkozó szerződések megkötéséhez hozzájárul. 

 
10/2018. (02.02.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a  belső lépcső és az emeleti korlátjainak munkálatai 

711.200 Ft-os ajánlatát a Breinik Kft-től elfogadja. 
 

11/2018. (02.02.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül elfogadja a födémszigetelés 10 + 10 cm-es hőszigetelés  
anyagszükségletét, a költségek kifizetéséhez hozzájárul. 

 
 
                 Kontha Benőné             Kozma Lászlóné 
             levezető  elnök            titkár 
 

12/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna 
személyében a jegyzőkönyv-vezetetőt elfogadta. 

 
13/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontokat elfogadta. 

1. Hospice Ház festés és szerelvényezés utáni javító festés ügye 
2. Hospice Ház villámvédelmi rendszer befejezése 
3. Hospice ház beltéri ajtó (üvegfal) ügye 
4. Ferry 73 Bt támogatás ügye 
5. Hospice ház parkoló kialakítás, térkövezés 
6. Tűzjelzőrendszer tervezésének társadalmi felajánlása 
7. Elohim Kft támogatás ügye 
8. Marosi György támogatás ügye 
9. Johannita Segítő Szolgálat támogatás ügye 
10. Adomány bútorok ügye 
11. Úr asztalának felújítása 
12. Köztársasági elnöknek beadott pályázat 
13. Szerencsejáték Service Kft-hez beadott pályázat 
14. 2018. 03. 25. Hálaadó Ünnepség ügye 
15. Egyebek 

a. ebédlő székek Kontha Benőné felajánlása 
b. Amerikai zenekar koncertje 



 
 
 
 

  3 

 

14/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a közösségi tér és a folyosó újra festésének, az emeleti 
öltözők és mosdó helyiségek 2 soros glettelése és festése, díszlécek elhelyezése 

 munkadíjának kifizetéséhez Zakariás István vállalkozó részére 305.000 Ft értékben hozzájárul. 
 

15/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül hozzájárul 1 db beltéri ajtó (üvegfal) megrendeléséhez 
a FERRY 73 Bt árajánlata alapján 270 e Ft értékben. 

 
16/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a FERRY 73 BT társadalmi felajánlását köszönettel elfogadja, 

az adománylevél aláírására felhatalmazza az elnököt.  
 

17/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az ÁFA nélküli ajánlatot elfogadja, felhatalmazza az elnököt 
a vállalkozói szerződés megkötésére Révész Imre vállalkozóval.   

 
18/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a Dolhai János tervező társadalmi felajánlását, mely a  

tűzjelző rendszer tervezését illeti - köszönettel elfogadja. 
 

19/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül Zoltán Miklósné az ELOHIM Kft képviselőjének felajánlását 
köszönettel elfogadja. A felajánlás az alábbiakat tartalmazza: a kegyeleti szoba 

 drapériájának biztosítását, a falikarok és egyéb eszközök megvásárlását. 
 

20/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül köszönettel fogadja Marosi György felajánlását, mely 
az alábbiakat tartalmazza: 1 db csillár és 6 db falikar a közösségi térbe. 

 
21/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az ápolási eszközök beszerzése ügyében 

köszönettel fogadja a Johannita Segítő Szolgálat felajánlását. 
 

22/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az „Úr asztalának” felújításához, a költségek kifizetéséhez hozzájárul. 
 

23/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a Köztársasági Elnöknek beadott pályázatban támogatja 
a 2 M Ft összegben összeállított projekttervet. 

- A Tűzjelző-berendezés évi karbantartási díja:      80.000 Ft 
- A Tűzjelző-berendezés évi távfelügyeleti díja:    240.000 Ft 
- Közüzemi költségre, (meleg víz és fűtés díjára) a    380.000 Ft 
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  és villanyszámla költségére igénylünk     100.000 Ft 
- Aggregátor és kiegészítők beszerzése, beszereléséhez    700.000 Ft 
- Kórtermi medikai táblák beszerzéséhez     500.000 Ft 
Az elnök kéri a vezetőséget, hogy a 2 M Ft-os projekttervet támogassák.  

 
24/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a Szerencsejáték Service Kft-hez beadott pályázatban támogatja 

a 2 M Ft összegben összeállított projekttervet. 
Melegítő konyha berendezései: 

1) 1 db gyümölcs mosogató, inox     95.000 Ft 
2) 1 db rozsdamentes munkaasztal + szekrény  240.000 Ft 
3) 1 db 2 medencés rozsdamentes mosogató    95.000 Ft 
4) 1 db falipolc perforált lappal     60.000 Ft 
5) 1 db 120 l-es hűtőszekrény    125.000 Ft 
6) 2 db 60 l-es gyógyszertári hűtőszekrény  140.000 Ft 
7) 1 db páraelszívó + elvezető     40.000 Ft 
8) 4 db rozsdamentes tálaló kocsi   140.000 Ft 

Kórtermi ápolási eszközök: 
1) 3 db szervízkocsi 2 polcos    120.000 Ft 
2) 2 db elválasztó paraván    300.000 Ft 
3) 33 db fertőtlenítő adagoló a mosdókhoz  660.000 Ft  összesen: 2.015.000 Ft 

 
25/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a 2018.03.25-i Hálaadó Ünnepség költségeinek 

kifizetéséhez hozzájárul. 
 

26/2018. (02.15.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a elfogadja a felajánlást és felhatalmazza az elnököt 

majosházi szállásadók szervezésére, a felmerülő költségek kifizetéséhez hozzájárul. 
 
 
                 Kontha Benőné             Kozma Lászlóné 
             levezető  elnök            titkár 
 

27/2018. (03.16.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással  4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna 
személyében a jegyzőkönyv-vezetetőt elfogadta. 

 
28/2018. (03.16.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontokat elfogadta. 

1. 2018 évi közhasznúsági beszámoló elfogadása 

2. 2018. március 25-i Hálaadó Ünnepség 

3. 2018. május 20-21. koncertek ügye 

4. Egyebek 

29/2018. (03.16.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az Egyesület 2017 évi közhasznúsági jelentését elfogadta. 
 

30/2018. (03.16.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül  a Hálaadó Ünnepség költségeinek kifizetéséhez hozzájárul. 
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31/2018. (03.16.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül köszönettel elfogadja a Dort Collage Band felajánlását,  
a kiadások kifizetéséhez hozzájárul. 

 
 
                 Kontha Benőné             Kozma Lászlóné 
             levezető  elnök            titkár 
 
 

32/2018. (09.21.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással  4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna 
személyében a jegyzőkönyv-vezetetőt elfogadta. 

 
33/2018. (09.21.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontokat elfogadta. 

1. Takarítási feladatok megoldása 
2. Mozgássérült feljáró építése, külső korlátok felszerelése 
3. Tájékoztatás a hospice ház működési engedélyeiről 
4. NEA pályázat ügye 
5. Egyéb berendezési tárgyak vásárlása 
6. Könyvelés ügye 
7. Egyesületi tag lemondása 
8. Főiroda irodaszekrényeinek ügye 
9. Egyebek 

34/2018. (09.21.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a felhatalmazza az elnököt megbízási szerződés keretében 
 bízza meg  (a megbízott személyi jogainak védelme érdekében a nevét kitakarjuk) havi 30.000 Ft bruttó 

díjazás fejében a hospice házban rendszeres takarítási feladatokra. 
 

35/2018. (09.21.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a hospice ház külső korlátainak felszerelése ügyében elfogadja 
a Breinik Hungary Kft munkadíj ajánlatát 988.060 Ft értékben és tudomásul veszi, 

hogy az anyag költsége 1.091.890 Ft volt. 
 

36/2018. (09.21.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a napirendi pontban felsorolt eszközök megvásárlását elfogadja. 
 

37/2018. (09.21.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt, hogy Fodor Pálné könyvelő 
irodájával kösse meg a vállalkozói szerződést. 

 
38/2018. (09.21.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadja Hartl Hajnalka egyesületi tagságáról szóló lemondását. 
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39/2018. (09.21.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül Szabó Attila 405 e Ft-os árajánlatát az irodai szekrényeket illetően 
elfogadja és felhatalmazza az elnököt a vállalkozói szerződés megkötésére. 

 
 
                 Kontha Benőné             Kozma Lászlóné 
             levezető  elnök            titkár 
 
 

40/2018. (10.01.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna 
személyében a jegyzőkönyv-vezetetőt elfogadta. 

 
 

41/2018. (10.01.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontokat elfogadta. 
 

1. Alelnök lemondása, új alelnök választása, Alapszabály módosítása 
2. Hospice Házról tájékoztatás 
3. Alapítvány létrehozása a hospice ház működésére 
4. 2018. október 13. III. Nárcisz Kupa Délegyházán 
5. Egyebek 

 
42/2018. (10.01.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az Egyesület Alapszabályának módosítását a  

fentiek szerint javasolja a közgyűlésnek.  
 
 
2.) pont: A Diakónia székhelye: 2339 Majosháza, Zrínyi u. 96. 
  Telephelye: 2339 Majosháza Kossuth u. 71/a. 

 Majosházai Hospice Ház 2339 Majosháza, Zrínyi u. 96. 
 
3.) pont: A Diakónia célja: 
 
A Majosházai Hospice Ház, a végstádiumban lévő daganatos betegek ellátását szolgáló fekvőbeteg 
intézmény működtetése. 

 
43/2018. (10.01.) sz. vez. határozat 

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül javasolja a közgyűlésnek, hogy az elnök egyeztessen 

jogi szakemberekkel az alapítvány ügyében. 
 

44/2018. (10.01.) sz. vez. határozat 
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 5 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül a III. Nárcisz Kupa megrendezésének költségeihez hozzájárul. 
 
 
                 Kontha Benőné             Kozma Lászlóné 
             levezető  elnök            titkár 
 
 


