2o04' málus

lo.l kurdtórium'

ulé5 hdtáro2átdl

1/2ooa'/o5' 1oJ sz. Kuntóriumi Határo'at
A,,Hátártalán szív" alapítvány Kuratóriuma Rom.nek Et€lka
jeqyzőkönYvVezető személyét€ fÓ9ádja
szávázátl aránv: 4 iqen, nem, 1tartózkodás /Roman€k Etelka/
Hatá]ya:2ao4. nájÚs 10 ]kurótól1uni Úlés.
2/2oo4' /o5, 10' /.2' KÚÉlóriuhi H5táro2.t

szív'' alapítvány KUEtórume a meqhivóban meqjelölt
"|atártálán
pontokat
nápirendi
€ fogadja'
szavazatiaránY: 5igén, nem, tartózkodás
Hatálya: 2au' nájus 10'j kuratórjuhi úlés.

A

3/2oo4' /o5. 1o. / s2' Kurálórilni HáÉroz.t

A
szív a apítvány KuratórUma e fogadja áz élnijk beszámo óját
"Hötértalan
a két ülé9 kijzóttVé9zétt mUnkáról, és a lelárt h.táridejű határozatról'

száVázátiarány: 5i9en,_ nem, _taÍtó2kodás
Hatálya:2a04. hájLs lo1 kuftúnuni Ú]és'

2oo4 / o5' 10' / s2' Klraróliumi Határozatj
A Határtaan szív aapitvány Kuratóriumá á Kuratórium elnókének e őterj€sztésére áz
égyszerÚsitett éves beszámÓlót élfoqadjó az írásos me léklet szernt'
száVázátiarány: 5 iqen,'nem/ _ taÍtózkÓdás
Hatá]ya:2au. frálLs Lo-i kuruónuni ülés.
4/

s /

2oo4' / o5' 10' / 32' Ku€róÍiumi

H3támzat

A Hótértaan szív aapitvány KUÍatór]Umá á Kuratórium Enökén€k

a közhasznúsáqi
tevékenYségéÍőlszóló beszámoLóját € foqadja. Meobizzá az éhókót, hÓsy á KuratórÚm á tá
eltÓgadalt év€s beszéfro]óa és a kajzhagúgági jelen?és? az a apílónak tájékoztatásul
küdje fieg, Va]am nt á2 .lapítvány ga.dá kodásának leqfontÓsabb adátaltá hélylsáÍó
<.''.r9ÓÍ ei V dé.e oo q;t tseL
:'la1 ho77" nY |v;-oss;atc
Határdő: 2o0a' május 30'
szavazát arány: 5 iqen, ' nem, tartózkodás
Hatélva: Ku ratóriuh élhóke, nájusja,

láp

2oo4' júniU5 1a'i kuratóriUnri Úlés határozóttsi:

6/2oo4./o6' B./ *' Kllaróliumi HatÁrÓuat
A',HatáÍtáansziv'áapitvány KUÍató Uma Romanek Etelka

l'egyző kónyvvez€tő

szemé yét elfo

q a

dja '

szavazat aú)ny: 4 9€n, n€ml 1 taÉózkodás /Romaíek Ete kal
Hatálya: 20a,1' június 1a-ikuratór|uni ülés.

7

A

/

mo4'/ 05. 1a./3z' Klra16liuni Határo2at

pontokát
',Határ.abn szíV"alapítvány Kuratóriuma a meqhivóban meojeölt napirend

-

qen, - neml - tartózkodás'
szavazati arány: 5
Hatá]ya: 2aa4júniLs Ia ikurátóriufti ij]és.

a/2oo4' /06' le' / sz' Kuhtórilmi Hátáro2.t

A,'NaÉrra an szív'' a apítvány Ku.atóruma e foqadja az e nók beszámÓ ólát a két Ü és
kaizótt véqzéttmUnkéról, és a lejárt határideJÚ hátározatokÍól
szavazat arány: 5 i!en/_ nem/ _ tadózkodás
Hatálya:2ao4' június 1a t kuéúnÚniúlés'

9/zoo4' |061a'/ sz' Kllaróriumi fialározat
A''Határtaan szív"aapirvány Kuratónuma a r/] HázunkTanodájában Íolyó munk;l
el smeréssélnyugtázzá, Válamlnt elfÓgadla á KÚrátór !m enókének tájékoztatóát a HEFoP
szavazát á.ány: 5 igenl n€m, tártózkÓdás'
H.tálva: Kuraónun elnöke, A lÚi Hézunk Íanodáiának nunkatár i-

2604. Óktóbér 23_i kuratófiumi ijlés hatá.rzatail

1o/zoo4' / 10. 23' / .z. Kuftró.iuÉi Határozát
Á''HatártaLanszív''áLapílványKuratóruma RomadekEteka
jegyzőkónyvvezetó sz€mélYét elfÓgadja'
szavazatiórány] 4 igen,'nem, 1brtózkÓdás /Romanek Ete ka/
Hatályó: 2or4' aktóber 23-l k\ftúnuni ij!és.

Ll/ 2oo4' / Lo' a3J .z' Klraróriumi Határozat
á'ár Jcn 5- \ aláp tíá'y l U c.d'' n á ó ."dh|íóban

Á'

szavazat arány:

5

mFgje o l ndprend po' toLc.

iqen,

nem, - tartózkodás
Hatatya : 2ao4' októbe r 23- i kÜrától1uni úlés'

1z|2oo4' / Lo' 23. / sz' Kláróriumi Hótározt
Á,,Határtaaí sziv"öapírVány (uratór]Umá é fogadja az e!nijk beszámolóját
kozótlvéqzett munkáról, és á lejárt határidejÜ határozatokró '
szavazatiórány: 5 ]gen, nemi - tartózkÓdás
Hatélya: 2oa4' rklóber 23'i kÚfttóriuni ii!és'

a két iiés

B/2ooa' /10'23'/ 9' Kllaróriumi Hatá.oz.t

A'Hal;ioéns4v

ÍáaRÓia.z;'ncz;,.nu'ánál._l.!

zá'kóztátó és szakma képzós programlárólszó ó LálékoztatótlóVáhaqYóLaq tudomásu
Vészi' FeLkéri az E]nóköt, hoqy a végÍeháJt]ás érdekében Vegye fél a kapcsolátotó !]eqyei
Munkaijoyi Kózpont ]qazqatojává ' Hatér]dő| 2004. októbér 30'
szavazát arány: 5 ioen, nem, _ taLózkodás'
Haátya: Kurátólltn elnöke, határldő: 2004' ol<tóber 30'
fe

2oo4' de.éhber o7-i kurátóriumi úlé.hátározatai:

14/2oo4./ 1z. o7 ' / 32'KlEróriunl Barárczat
A,,Hatáfráan sziv"aapítvány Kuratór]uma Rofoanek Etelka
jeqyzőkönYwvezétő személyét e fÓ9ádja'
iqén, nem, ! tártózkodás /Roman€k
szavázatiarány:
t{atalyé: 2oa4' decenber o7 l kuBúnuni iilés'

4

Etejka/

2oo4' / 12' o7 '/ sz. K!étóriumi Határou át
Á,'Hátártalan sziv" alapiwény Kuratóriuma a meghívóban m€qjelöt
L5 t

nep rendipontokat

szavazátlarány: 5 - ]o€n, nem, taÍtózkodás'
HaE]ya: 2aa4'decenber 0r'l kuatóriud ü!és'

16l2oo4' t 12. o7 l s2' KlhLóriuíi H.Érczat
Á :- an"Ln w v' alao tv;n' l U-á_ón rc e| ocádja cz e| öl
lö,ör 'eozetL m_n,ó'ó ' .s a le "d háráÍd1 -oJ'o7alo'Íól
nem, tar@zlodas
száVazaliaÍány: 5
'

oP\' d 1Ó'Ólár

á \éL .lé5

'qen,_ o71 Lu.atÓlrÚfu ulés
Hafah) )ao1 derenbér

*' Kllatóriuni Határozat
Á''ildáa";n''iv';ap1jny'ra'd'.no" :\
1, t2oo4. /1z'o7.l

5zolo talé! oztatót elloaadla'
. ném, tartózlÓdás'
s7ávázat aránv: 5
'oen,
bel
07' i kuráúnÚ n i ülé5 '
Hai]ya: 2ao4. decen

éiaszereh'/;1o''ó

