
2001. fcbÍuáÍ 24_i kuratóriDni ülés halározatai:

l /2o0 t '02 '04/ sz. K. batároz!t
:'íH;;;'1]."i;i,'';;;; l\ány K'rdloÍ;''a á lenl 'nefi 'lö'L 1apilel'd:

Donlokal el lbaaJi J
s,á\a2at1.Yan\:5 Lgen. nem , taíó/kodas

2/20ur'02.24./ sz' K' h.tározát-T"""''j.,i._ v''_ \lApll\an\ \ fdlonJi" RonÚP\

le$zöton}" *xto szemeL)et ellogad]a 
.

SiarazctreLany:l igen. _ íelll' l tcíozkodas

3,200l.02'24./ rz' K' h'táÍozat
i 'il-;;;.i,'. Arapr'\dn) KLra or'-n d ar ArrD N;nv s/r'\L/e'r 

'
J] l"ii'''')"t,r'-' j''"l'rega'\or"'a' es c' ogad'b' x;'öbble l' ll'|/''''

"i:;;.; 
*;;;,'J i," .",./'s7\4sZ e c'e' pli+/'lÓ'e\el'

sz'r-vazati.lanl'5 igen' neln. IaÍtozkodás

4/!00l.02'.l4./ sz' K. haIirozát
;il;;;s;;l;i'"\ Kura'^r: n e'rr-arrnd?d3KJ dL'r' n

ilJ;i ; ü;;;'"''"" 'Jlo r-'l'ele''c' ll*gb:'/d a rá'/a'dLol'

elkeszl(esével'
s/'\'arisráí!' 5 igen. _ n'm' _ taltozkodas

5/200r.02.24./ sz. K' h'táÍoz't
i'i',a'."'." i':' Alxp \an) KuralötiÚ'na lel\ l'Plnala

;";"; 
_ii;'l'' 

""" .-oá \oda'ar JL'or) \' |cy'e Lö-ón
';il;;. ; a! uPl R il RVll'N5 lón) 'e ö: ilodá\ "l'
sza\eátl aÍan!' 5 itsen. _ nejn' _ mÍtozko']a\

6/200 t.02.24'l sz. K' határozal";';.'']".;;; i,'' I'p ""nr 
KLra oiilma re'h rarma'"

l"il' H"-il " 
. il'es"* in'ez'"a'*r"' "/ ArdD: \ar \

td.tcno bemutaLása erdeke]re '

s7avazat] drán\: 5 lgen' _ nem' _ tdtozkodds

?/200l'02.24./ s?. K hátározat

^ 
il#.i- ', Ardri\rn) crbeia:^i'' "f:*Jlti:l:i *,;::);

keDezo lÓr.öt fogJdjJ €l' Mcgbizza a KuÚbnu

s7alazati arány: 5 ige!. 'nem'



200l. novet!!b94!L!-Ls]4!od!4i.!!!éÚdáruj!

8/2001.11.24J sz. K' Hátároz!t'í;:;;;;) K",'' ".,.lenL 
treJelö'' n"Óite'd;

igen' -nem' _ tartózkodás

s/2o0l.ll'24./ sz. \. Hátározat
:":'ij,:;il" ;;','' A'aPin'ú) KLraLo':rln/ BJlanek lte'\a

resviótonwezeto szemctrél elfogad]a' ' .'-_siá*""u 

" -y, 4- ]gen, _ neln' laÍtozKooö

t0/200l.l1.24./ sz. K. Hárározat
A ..HarállalÚ Sziv Ala!LÍ\án) Kuraloíluma'

be./e|4olo_al a {el i'e' köZön Jéé/en mun(aro '

hatarozaIoklól'
Szavazatiátan}: 4lgen. nem' ] ta'tólkodas

elfogadja az elnök
és a lejáÍ határidejű

r !200l.ll.24./ sz.li tlát'rozat
ii.,J*'i,i n*";" KUl3'onu_a cllogáoia a pjl)!/a'o^or \Jló

.és7ve!elro] szolo tájékozáLór' . ''i'jí*"j''l.'" x_""'.''." 
' 

lnöKel' l'ots\ tnoel;"lnegdsA\\/'' líDol

s?.valaticÍanv:4lgen. nem' _ l t'Ítoz]<oo's



200l. d€c€mber08_i [üratóÍiümi ülésiatá.ozatá':

11nnn1 '12-(lA./ s2- K. H^tÁÍo7'Í
A ,,Határtalan szív ' Alapitvány Kuratórirma a Romanek Etelka
je8yzókó!)wezető Szenlélyét elfogadja'
Szavaatiarány: 4_ i8eL _nem' _ últózkodás

13/200l.l2'08./ sz. K. HatáÍozat
A 

''Halártalan 
sziv" Alapítvány Kuratóriuma á meghívóban megjelijlt

napjrendi pontokat elfogadja.
Szava7áti arány : 4 igen, nem, _ taftózkodás

l4l200l.12'08J sz. K. H!tároztt

A,.Hatá1alan Sziv Alaphvány Kura1óriuma elfogadja az elíök
beszáÚo]ójál a két ü1éS között vigze( munkáról, és a lejáú határidejű

szavazati arány: 4 igen._ neln' _ ta''tózkodás

15'00l.12.08./ sz. K. Határoz.t
llat; aldn s7'\ A'apil\.ny K-ldLol:Llnd cllo8ddjd d .ÉLÉHA,/
múködésével kapcso]atÓs LeÍvekról szóló tájékoáarót s az ábbe

Szavazati fuány. 4 igeí, -nen. -ÍarLózkodás

161200l. l2.08./ sz. K. hatáloztt
Határtalan szív Alapítvány Kura1ó.iuna az SZMSZ elfogadásám
vonatkozó döntésél késóbbre halásaja'
szavazati arány: 4 igen, _ nen, ta'tó7*odás



200|. decembcr 2E-i kUI.lóriumi ülas htlározaldi:

|7 l20ol.l|2.28.I sz. K. Harároz^t
A ..HáláÍalan szív ' Alapjtvány KuratóÍiuna a Ronanek ELe]ka
jegyákönywezetó sze'nélyét elfoeadja'
szavazati a1ány: 3 - igen' 'nem' 1 tar!ózkodás

l8l20o\ '112,28.l sz. K. H^Íáíoz^t
A 

'.Határtalan 
Szív" A]apítvány Kuraróriuna a meghívóban megje]öLr

napi endL ponloL.n elfogadjs
szavazari áley : 4 ]gen, _ ne n' lartózkodás

19 l2oo'l. ll2.2a.1 3z' K. HatáÍo,^t
A 

''Határtalan 
szív '^lapítvány Kuratóriuma elfogadja a2 elnök

beszámolójá! a két ülés közóí! végzet1 munkáról, éS a lejárt hatíidejii

szavazati arány: 4 igen.' íem. _ laítózkodás

20/200l l2.28./ sz. K. H'lározat
HatáÍalan Szív Alapítvány Kuntóriuma kösz_öneÍteL ing]'enes használatba

veszi a Mi házulk közössé8i szabadidő központ épületet' Megbízza
Rotnanek Etellí. !o8y a közhaurú íoglaIkozlatás ügyében a szükségcs

lépéseket tegye meg' A kulatódum ellogadja a kÖzösségi ház programját

az előterjesztés szerilL'
szavuati arány:4 igen ' 

_nem. taúózkodáS

2|l200l. l'z.28,] sz. K, hatáfozat
Felhatalmazza a2 Elnökó|, lrogy az alapitvány gazdálkodásának

könyvelésé.e kössfu ne8bízási szerádést az eszteqomi Kontó Könyveló

és Adótanácsadó Kít' Kön}aelói trodával'
szavazati arány : 4 igen, nem, _ tatózkodás


