2oo3' mái(iUs 23'l kuratóliumi Ü|e9 halározdtd.

1/2oo3'/o3. 23'/ s2.

KuÉlíriui HatáEat

szív" alapitvány Klratóriuma Romanék Etelká
"Nötértelan
yzókónywezétő
szé m élyét€ fÓgá dj a.
l€9
szavazati arány: 4 igen, _ nem, 1tatózkodás /Roman€k Etélka/
Hatálya : 2aü' nárcius 2j-i kLraLónuhj Ú]és'
A

2/2oo3. /o3. 23./sz.

KlBtóriuhi

Határozat

A,'Határta an szív" a apítvány Kuratór]Uma á m€ghivóban
napirendi pontokat e foqadja,
szavazót.rány: 5iqen, n€m, tártózkÓdás
hatálya: 2003, nárcjus 23'i kuraúnuni ijl$'

meoJelölt

3/2oo3' / 03' 23./ 92' K!ftróriumi Hatá.ozat
A"Hatáda]an sziV a]apitvány KLrátóÍiUfra elfo9adja az elnók beszámolójét
a két ülés közótt véqz€tt munkáró , é5 a elá/.lratárd€jÚ
határozatról.
szavazat arány] 5 gen'_ n€m, taÉózkodás
4/ 2oo3/03 ' 23'/ sz' KuéLóriUhi Hátálo2.t:
A Batártalan szívelapítvánY Kuratóruma a Kuratór un enökének előteaesztésére az
egysze.ű sítéttév€s b eszá mo Lót € lfoqádjá áz iÍásos melék ét szédnt'
szavazati arány: 5 9€n, - nem' - tartózkodás
Hétálvb:2oa3' hárcius 23, kuruúnuni úlés

2oo3./03. 23./ 9' KllatóáuÉi Háiárou at
A Hátártalán szív alapítvány Kuratór uma a Kuratórum Ehökének a kózhasznúséq
hogy a Kuratóriufu éltal
tevékenyséqérő szóó besz'fiolólét élfoaadla' Mégbízzáz€nókót,
éyes
óegá'orót
és
a
közhasznúságl
az
alápítónák
tájékÓztatásÚl
e foqadott
talentést
kúldjémeg' Vaamntaz alapítvány qazdá kodésának éofÓntosabb adatait a he]yisajtó
E'Z etqoT e5 V de. e oÓlaá''
'!án'o77án} Jcno$;gÍo
Határidő: 2003' márc Us 30'
szavazati aránY: 5 ioéí,íém'tanózkodás'
Hátá]ya: Kuratóriun e]nöke, nájus 3a'
s /

-

.1ap

2oo3' / o3' 23' / s2' KlEróriumi Határczat
A Hátártalan szivÁlapitvány Kurátórluma mégbizz. Roman€k
képvise]etére a Phóre pályázalon.
szavazatiárány: 4 gen, nem, t tadózkodés
Ha'á]yé'eoqanel Fle á pné+ pblyá/é|.n vé]óléDyiselelP
6/

Ete kát az

Áapitvány

:oo3. Ókióber 10_i kuratóriumi ülés határo2áta'

, / 2oo3'/ Io. L0./ s.' KuÍaióriumi tlatárouat
A,,Határtalan sziv" a alitvánY Kuratóriumá Roman€k Etelka
leqyzőkónywézétó s2€fi é]Yételfo€adja'
szavazatiarány: 4 gen, nem' 1 tártózkÓdás /Romanék Ete kal
Hatá|ya: 2aa3' rkLóbel 1a. ku1tél1rhi ij1é5'

3/2oo3. /10. lo./sz. Kur.tóriuni H.táro:at
Á,'Ha''rtalán szív'' alapítvánY KuEtóruma a meqhivóban mé9jélölt
napirendi pontokat e foqadja.
szavazat aÍány:5igenl _ nem, _ tai.ózkodés
]1atálya: 2aB' október 10 ikuftúnuni ijlés

9/ 2oo3. / 10. 1o./s2. Kllar6rlÚnl Hátároát
A',Hatáfraan sziv a apitvány KuratóÍiUma elfoqadla az elnök beszámolólét
a két Úlés kózótt végz€ttmunkáó, ésá éláÍt határdelÜ határozetról.
szava.at órány] 5 q€n,_ n€m, _ tartózkodás
HáLályá: 20a3' ÓkLóbel10 i kLratóriuhiij]és.

10l2003/10' 10./sz' K!ratóriumi tlatárczat:

A HatáÉa án szív á apitvány KuratórÚma á KUratórium é nókének a pá yázatokon Va ó
ré9.vételeredmény€irő é9 a je entósebb €s€ményekrőlva
ó tálékoztatóJát e foganja

5iqen, nem, tartózkodás
Hatélya: 2aü. október 1a'ikuratóriuhi ijlés'
szavazatiafány:

2003' nÓvéhber 19_i kuratóriumi iilés határÓzatai

Ll/ 2oo3./71. 1g./ sz' kllzróriumi Határozat
A,'HatáÉáán szíV" alapítvány Kuratóriuma RÓmáíek Eté ka

jegyzókönyvv€zető

szemé yét e fogádjá'

szavazat árány:4 ioenl _ n€m, 1 tartózkodás /Románek Et€lka/
Hatálya: 2003' navenbel 19 i kurulorjunl ülés'

12/zoo3' / L7 ' 79'/ sz' KuELóriUhi Halározat
Á,,Hátártalan sziv'a|apíwényKuratóriuma a meqhivóbanmelj€ót
napirend pontokot elfoqadta,
száVázátiarány: 5iqén, nem, tadózkodás
Hatá]ya: 2aB. novenber 19'i kuQtóriuni Ú!és'
13/ 2oo3, / ll' 19 '/sz' KuÍatóriumi Határczat
A''Határtáón szív óapitúny Kuratórlumá é]fogadja az ehók beszámo]ólát
a két ijlés kózótt vé9zett mUnkéró és a l€lárt határidejú llatározatról'
'
szavazat árány: J genl_ n€m, _ taltózkodés
Hétálya: 20a3' navenber 19 l kufttor]ÚfriÚlés'
14 /2oo3./ 11' 19'l s2'
Határozat:
A Határtalén 5zíV alapítvány
'l!|.tóri!mi
Kuratóriuma a Kurötór!m e nókének a M Házunk
múködéséről, tová bbi tervekról szó ó t]ájékoztatóját elfo!adlá'
száváz.u ólány: 5 qen, íém'taÍtózkodás
Hatá]ya:2aa3' novenber 19-i kuQtóriuni Ú!és'

2003' december 10-i kurátóriumi ijlés határózárái:

Is/zoo3. /72.1o'/ sz' KuEtóriumi Határczát

A,,H.tá]ta an sziv"

a apitvány KuÍatórUmá Romanek Eie ka
sz€
óélyét € fogádla'
l€qyzőkönyvve2étő
szavazatiaÉny:4 i!en, _ nem, 1 tartózkodás /Romanek Etelka/
Hatálya: 2aü' décénber1o-l kLftbnuúi ü1és.

t6/2oo3' /12'1o'/ 62' Kuhl!óriumi tláÉrozát

A,'Hátártalán sziv" alapltvány Ku.atóriuúa a meqhívóban meqjeló t napkendi pontokat

szavazat árány| 5 g€n, ' n€m,'tartózkodás
Azenók megállapítja, hogy. Kurátórilm a naprendék€t elfoqadta, meqkézdla nápiréndi
Hétalyé:2003 decenber 10 i kLrutóriun| Ú]és'
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/2oo3. /12' 1'o./

a'

Kuratóriumi Határozat

sziv" alápiwány Kurátóriuma elfÓgadla az elnók beszámolójáta két ülés
"HátáÉalan
kiizótt véqzett munkáról, ésa ]ejélt lraÉndelÍih.tározatokró '
szvázatiarány: 5 igen, nem, tartózkodás
Hatá]ya: 20a3' decenber 1a-i kuretórjlni ülés'
Á

