2oo5. ápri!is 25-i kuratóriumi iilés hátározatái:

7 / 2oos./o4' 25./ s,' KuBló.iumi Hanározat
A ''Hatánabn sziv'aalitvénv Klrátóriumá RÓmanék Etélké
széméyét é fÓoadj a'
Jegyzőkónywez€tő
szavazat arány:4 igen, ' n€m, 1 tartózkodás /Romanek Etelká/
11atályé: 2005'04'25'i kuratóriuni ijlés

2/ 2oo5./ 04. 2s./ s2' Kllaróriumi B.táÉz.t
A,,Határtalón szív"ólópítvány KuBtó.uma a meqhivóban meqjeólt nápirend pontokat

szavazatiarány: 5 gen, nem, tafrózkodás
Hatá1ya : 2aa5'a4'25-i kuqtónuni Íjlés

3/2oos' /oa. 2s./ s2. Kuénóriuí i H.táro:at

A,,Határtaan szív a apiwény (uratóriuma elfoqadja az elnök beszámolóját a két Ü é9 kdzbtt
Vé9zéttmUnkáról, és a lejárt hatáddelíi hátáÍÓzatokról'
szavazatiarány: 5 i!en,_ nem, _ tartózkodás
Halálya : 2ao5'o4. 25-i k\ftIónufr] Ú]és
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/2oos. /o4' 2E. /

9. Klanóriumi Haiároz.t

Hal;ldonslvalopt..j /K.rcróí.no " l'J! óí r e|ö.;!l éő'é:.q'A<_ód7
é|looaoja a7 l a<o< Í.llé'.' c'Élnt

szavazat arény| 5 qenl - n€m, - tartó.kodás
Hatály.: 2005'04,25 i kuratóriunj úlés

/zoos./o4. 2s./ sz, Kularóriumi Határozat
Hatádáan szív alápítvány KÚrátóriuma a KurátórUm enökén€ká kózhaszíúsáoi
tevékenyséqrő szóó beszámoójét elfooadja' Megbízé á2 Elnökót, hoqya Kuratórium á ta
e fogadoR éves beszámÓótés á kózhasznúsáq leentést az alapitóíak tájékoztatásulkü dje
meg, Vaam]ntAz alapitvány qazdélkodásának egfontosább adatait a heyisaltó útlán
ts/e.gon.. V oétéPolgáí len dp' Fozza )'' olo'ljoro'
szavazat arány: 5 gen, - néml laÍtózkodás'
Hatályá: KÚfttódun elhóke, hétéridó: 2a05' nájus 3a'
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2oo5. ]únill. 15-t kuratoriLJtri ülés határo/dtal:

6/ 2oo5' /06. 1 a' / sz, K!Íaróriumi HatáBzat
A ,,Hatértabn szjv' alápitvány KuratóriUma Románek Et€lka
j
szemé yét elfo q a dja.
eoYző kónywez€tó
szavazat arény:4 igen, - n€m, 1 taÍtózkodás /Romanek Etelká/
Hatálya: 2005, a6'1ri kuaúnlni ii!és'

2oo5' l 06. as'/ sz' KllatóÍiumi H.táÉz.t
Á',HoLá+á viv"cop' vá'l
7 t

t é9'eol. noole'o

oo

10 á'

s7avazatiaránv' 5 oen' _ nem' tártóz|odás
Hatalyó: 2oa5'b6'15 i kÚratahuni ü!és'

a/2oo5. /('6.

15'l.2. l(uratóriuhi

H.tárÓzat

v alaD'tvc'v l U'áróí.t d eloq"d" a7 '|'ol
véózétt mUnlarol' es a lélart hata.délú hátáÍozalolro '
szávaza! aÉny: 5 Een'- nem' tálto'odas
l'tat ]yé: 2oa5' 06.!51 kÚatóriunjÚ]és'

9/2oo5' t06'15l s2' Nlr.tóriumi Hatádát
Á HáláÍró'an V'J álap+'á v yu'c o''_r r'9Óizza c

bésl;aolól;.

c ;'

'( 'ÍalÓ''Um

o. á7 a'ápiló oll c. -ódÓ' lásá'óL
c -odÓ.'a.'qYeoen teqy''e9 c'.'5eoe5 ;pF él'r'
kózlem?nyként hld€sse meq egy h€y] apban azaap(Vány 2002,2003
és 2004' évi kózhasznúsáoi lél€ntéseit.
szavézatiárány: 5 geí, neml _ tartózkodás'

.

szii:5eo€sr"qé ö'

H étálya

:

Kurató un

el nök,

''ác lo_o1

2oo5. októbér 29-i kuratóriumi űlé5 hatá.ozatai:

Lo / 2oo5'/1o' 29' / sz' K!í.róriumi Határczat
A,'Hátánaan szív'alapltvány Kurátórlma RÓmánék

jeqyzőkönyw€zető

sze mé lyét € íoqanj a.
igen, _ ném, 1 tanózkodás

szavözótia.ány;4
Ha!á!ya: 2ao5' 1a, 29'i kuQúnuniú!és'

Ete ka

/Romanek Etelka/

1! lzoos'/ Lo' z9./ .z. Kllúóriunl Hátáro'at
A,,Hatá]taan sziv"aapílvány (uratórUma a megllívóban mé9lélólt napirendlpontokat
- nem, - táftóz|Ódás
szavázát' aranV: 5
'qen,
ho9y á xurétó.ium a napir€ndekétefooádta,
Az elnök megáLapítjá,

meokezdiá naprend

Hatá]ya: 2aa5' 1o.29 i kuratórjunjÚ]és'

12' lzoos' / 70. 29'/ sz' KuÉtóriumi Hátározat
A"HatálGlan sziv'alápitvány Kuratóriuma elfooadla az elnók bészámolóját2 két Úlés
közótt Véoz€tt mÚnkáró, ésa ejárt határdéjű hatámzatokról'
szavazatiarány: 5 oen'' n€m, tartózkodás
lJatálya:2oa5' lo' 29 i kurató.iufri úlés

73/2oos. / 10' 29 / s2' Klralóriumi HaÉrczat
A''Határtaan sziv"áapitvánY KuratóÍiUmá aTötés ltca]szocié s bérlaká5ok léte9ítésére
készténTanulmánvt alká masnak tartja lakáskoncepclóJánák m€9Valósításáró' l]éqbízzaaz
e|öLö''hooyá'a'Uro yréd"ál ''léÍgom vá!s oooj nesLelé-e '."c'q;'y
'

Határdő

2005'novemb€r4
kurató.Lm elnóké
száVazati aránY: 5 igen/ nem,' taLózkodás.
haté]ya: Kuatóriun elnóke, haÉndő 20a5' novehbél1.

)oo5. d€.émber 2a_i kÚrátóriumi ülés határozatai
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/2oos' l12' 2a,/ .2' KlraÍórluml Hátárcat

Á
szív' a]apitvény (uÍatóriuma RÓmanek Etelká
',Natáltalan
szemé yét élfoqadja'
Jeqyzőkónywez€tő
szavazat áÍánV:4 qen. - n€m, 1 tartózkodás /Romaoek Etelka/
Hatálya: 2oos' 12' 2a t kuQtóliuhi ü!és'

L5 J

2oos'/ L2' za'/ gz' KllzÍóriuml Határozát
áap'wany } téLo' uTc d mé9- vobá' -egleloF

napir€ídi pontokat elfoqadja'
szaváztia.ánv: 5 iqen, - ném, tartózkodás
Hatá]ya: 20a5' !2'2a-l kuruúnuni ü!és'

15/2ooB' /12'2a./ d' K!Íatór'umi H.lározat
á áíalán 5z'' clcpiLJd'/ /UralórU a e'oocdjá á7 é nÓt Ó.<7a no ólá'
a'ct iles o'oll' éo/el' a. .é'o' á( á éláÍrhá_"rde' j -"t;'ozd.o'ó
szaVazat érény|5 igen' nem, 'tartózkodás
Hatalya : 2oo5' 12'2a i kuratóliuhl ú]és.

A''

1, /2oo5 / 12' 2a' / sz'

Kuftróriuni Hátározat:

A Natártalán szív a apítvány KuratórUma meqbizza az elnököt, hogy teqyé meq a szükséqe9
!éDéseket a,'M Házlnk" közósséo ház ]ntézmény€sitett forméban tiirtónő

működtetésén€k

Hátáridó:

érdekében'

2006.január6'
szavazat a.ány: 5 qen' - nem, 'tártózkodás'
Hatátyé: KDr.tóliun elnöké, hbtárjdő 2a06, nér.]us 1.

