
2oo2' májuc o4-i kurdtór'uml Ulés halarozdtdl:

í/2oo2./o5' o4./ *. K!Étóriumi Határozat
A"Hatádáan szíV " a]apiwény Kur.tóriumá Romanek Etelkd
jegyzőkónywez€tő szemé yét elfoqadj a'
savaral arény: 4 gen' - nem,1 tartózkÓdás /Romanek Et€lka/
Hatálya : 20a2'a5'04' i kurató Úh! ülés

2 / 2oo2' / 05.o4' / s2' K!Íaróliumi Határczat
A "Hatértz án szív'' alápítvánY Kuratór ume é m€ghivóbén fregje]ölt napirend poítokat

szavazát áÍény:5 igenl _ n€m, ' tartózkodás'
Hatálya: 2oo2'o5'o4 i kÚárólluhj a|és

3 / 2oo2. / os. oa' / s2' Kllaróriumi Hátározat
A,,Határtalan szív alapítvány Kuratórumá é fooadjó az é nók beszámÓ óját a két ülés kaizótt
Végzett mUnkáról, és á léláÍt han'r d€jÚ lratározatokról.
szavazatianiny: 5 iqen, nem' tartózkodás
Hatálya: 2ao2.o5'a4' ] kurátórjuni i]lés

4 /zoo2./o5' o4./ sz' xufttóliuni HaÉrozat
Határá a 1i7. áláp tvá'' l álo'i' Íá ó l rc.ón.n e| ö.e rt é ó'Arjey.é5é_e d7

"9l'-t''.i.en é'fu oesZjaolóL eIbqcola a7 I'á<o< Íélle ' et 5Ze]nL
szavazat árány| 5 9€n' nem, ' tartózkodás
hatálya : 20a 2' 0 5' 04, -i kuBtóriu n i ijlés

5/ 2oo2Jo5. o4'/ sz. KuEróriumi Határozt
Hatá''lalan szív ólapítvány Kuratórumé a KuratórUm € nókének a kózhasznúsági
tevékenyséqrőlszóló beszámolóját elfogádla Meqblzzá az E nököt/ hoqy a KlratóÍium által
elfogadott éves beszámolót é5 a kózhasznúségi je entést azalápítónák tálékoztótásu kÜdje
méo, Valamint Áz á ápílvány oazdákodásának leqfontosabb adatait a hélyisaltó útján
(Eszterlom ésVidéke Pogári Het]lap) hozza nylvánosságra.
szavazátiaÍány: 5i!én/'nem''tartózkodás.
Hatá lya : KurutoíJÚ n elhóké



2oo'l' máius la.i kuralóriumi ülé- háláro/átdl:

7 /2oo2' /o5' 1a'/ sz' Kularóriumi tlatározat
A'Határtaan szív"aapitvány kuratóriUha a meglríVóbaí meqjelöt nap rendi pontokat

szavazat arány: 5 qénl nem, tártózkÓdás
Azenök m€!állapitja, hogy a Kuratór um a naprendek€t elfogadta, m€qkezdia nápirendi

Hatálya: 20a2' náiÚs $-i kuQtóliohi i]!és'

6/2002. /o5' 1a'/ 32' K!ftróliumi Haiíro2át
Á,'Hahirtá óí szív'' élápítvánY KUÉtórÚha Romanek Ete ka
jeqyzókö nywezető sze mé lyét e foqa dj a.
szavazati aÍány: 4 igén, nem' 1taÍtózkodás /Romanek Ete|kal
Hatálya: 2a02' nájus la'ikuratórjuni ülés,

a/2oo2./o5. 13./ .2' Kurátóriumi Határczat
A 

',Hátártalan 
sziV"alapitvény Kuratóriuma elfoqadja az elnök beszámolóját a két Ú]és

kózótt véqz€tt munkáró], ésa eléÍt hat]árdejú hatámzátokról'
szávazat arány: 5 qen,- nem, - tartózkodás
Hatélya: 2oa2' hájus 1a 1 kÚbúnuniÚ!és'



10/2oo2. /o6.oa'/ s2. K!Íatóriuml H3tárczat
A,,Natádalan szjv" a|apítvány Kuratóriuma a meohivóban meqjeőt nápkéndipontokat

száVazáti arány: 5 ioén, _ nem' _ tartózkodás
Az elnök meqá apitjö' hogy a KÚrátórlufi a naprendeket efogádta, megk€zdia naprend

H.tálya: 2002. iúnius a'i kuratóriuni ú|és'

9|2oo2. /06. oa./ s2' Kllarór'umi H.tá.ozat
A iHatárta an szíV" á apítvány KuEtóruma Roman€k Eté]ka
jégyzőkónywezető szemé yét e]foqadja'
szavazat arény| 4 iqen' nem, 1 taÍtózkodás /Romanek Etelká/
Hatá'ó: 2002' június B-ikuratóriunj ijlés'

!1/2002./06 oa'/ sz' Klnróriumi Határcat
A,,Határtalan sziv"alapítvény K!rátóriUma élfooadja az elnök beszámolóját a két Ü]é9
közÖtt Véozett hunkáról, ésa ejéft lratárdejÚ határozatokról'
száváz.tiörány: 5 qen, nem, tártózkodás
Hatá]vá: 2aa2' június a -j kÚratónuniü!és'

L2/2oo2' /06'oa'I éz' KuÉtlórium' Hát5rc2át
A "HaÉna an szív" a apítvány Kuratóruma e foqádjá az Elnók tájékoztatását
Á pályázatÓkká élnyért támÓgatásÓkró , valam nt a zo k teruezett fe]haszná á sáró] '
szavazatiarény: 5 igen' nem, tartózkodás
Hótálya: 2002' Júnlus a4 kÚátóllÚhi Ú]és

2oo2' júniUs a-i kuratoriumi ülé5 hdtdlozdtai:

L3/2oo2'/06'oa' / í' Kulator'Uni Hátározat
A"Határtaan szív"aapitvány Kuratóriuma e]foqadja az E nök tájékoztatását
A Roma tabrr széNezéséról, s az.bbén fogaltakka eqyetért'
sz.vazat aránv:5 q€n, - nem, - tartózkodás
Hatály: 20a2' június a4 kurótóliuhl úlés



2o02' november 16 ikurátóriumi Íjlé5 határozatái:

l4l2oo2. /71.16./ 32' xÚntóriumi tlatáro4t
A 

"HaLártálán 
szívil a|apítvány KuratóriÚma Romanek Ete ka

jegYzókönyw€zető személyét e fogadla.
szavazat arány:4 igenl _ nemt 1tartózkÓdás /Romanek Etelká/
hatálya: 2002' navenbel16 i kuratórjÚniülés'

15/2oo2. /11.16./ 'z' 
Kurctóriumi Határczat

A "l]aíjrtelan 9zív".lapítvány Kurátórlma a meghivóban megje]olt napir€nd pontokat

szavazat arény: 5 igen, n€m, ' tartózkodás
Az€nók meoálapit]a, hoqy a Kurátórum a íaprendeket elfoqadta, meqkezdia náDireíd

Hótalyó : 2oa2' novenber 16-i kuratóriuni Úlés'

16/zoo2./l1. L6./ .z. KllatórlÚnl Haiírozat
A 

"Hótártalán 
szív'' alápítvánY Kuctóruma e fogádja áz € nrk beszámo óját á két iilés

között végzett munkéról, és a l€láÉ hátáridejű határozatokró '
5zaVazatiarány: 5 i9énl_ nem' _ taltózkodás
Hatálya: 2002, navenber 16 l kÚhtól'lÚhj ú1é5'

17 /2oo2. /aL16'I sz. Kuftróriumi H.Éroz.t
Á "Hátártalán szjv" alápitváíy Kuratór uma jóváhaqYl'a a MUnkáijqyi Tané€
elé kerü ő táj ékoztató anvaqot' Fe kéri a KÚ.atórium E nókét és Romanék Etelká

kufatóriÚm tágÓt áz ányag MunkaÜoyi Tanács eló történő terjesztésére.
szavazati arány: 5 i!en,' nem,' tartózkodás
Hatáya:Máteo LUis Gonzá]es cérdán, Romaí€k Etelka


