7l)(]6.

már.iUs 3o i kUratóriumi ülés hátérozátai

1/2006./03' 30'/ s.. KuÉíórilniHátáro2át
A,,HatádáanszíV''áapitvány Kuratóruma Roman€k Etelka
j€gyzőkö

nywe.ető

sze ú élyét€ fogá dj a.

skvc_ó'' arán':4lgen re'

'1G1o]loo;5/o anF r

30'I.z. Klr.róliuÉi Határczát
Á,,HatártaónszíV''áápítvány Ku.atórumaame€hivóbán
2/ 2006' / 03'

napkendi pontokat elfoqadja,

Ália/

mégjélólt

3/2006. /o3' 3o'ls2' Kurató.ilni H.iározát

szív álápÍtvány Kuratóruma e fogaajá áz e nók beszámo óját
A
',Hatéltalan
kózótt
Végzett munkáó , ésá élárt háÉrdejü hétározatná '
a két ülés
szavazat]arány: 5 gen'' n€m, tartózkodás
Hatályá: 2006' a3' 30'i kuratóriunl úlés
4/ 20o6/03. 30. / s2' KlÉrófiumi Határczat:
A Határtáan sziv a]apítvény Klrátóriuma a KuratóriUm elíókének e őterjesztésére az
eqvszerűsitett éVes bésámolót elfoqadja az iÉsÓs me|léket szernt
szavázát arány: 5igen, n.m, tartózkodás
Hatátya: 2ao6' ü' 3a1 kuratóriLh! ij!és'
2oo6' /()3. 30./sz' Kur.tóriumi Határcz't
náránclc.'nl á aoiv"nv ".iJo Una á \'rato]um r nol éne. á'Ó-'as7 j'sá.l
L€ve^envíedéíd"-olóbes'á-o'ólá.eoqcoicM"qÓi_aa7élnó/o'hoq,é.'táló'U_álá
. r.r-doLl éves bészánolót é' á közh.sznúsáqi ielénlsl a
5 /

Á

helylsáÍó
l"9)e'ozze
H'ol"p ú_F'hozzéJ'V"'o<<ág'á,s
''l'e'
'ste; Grdnu n lUó-q'o
'
.erjPdÉ emoen) cz n ó-né'én 5 Leové |'o7'át'-etové o olcp'Lvá \'7áthe";n
kú|niéméq, va am nt az alápítvány qazdá kodásának eqfontosabb adatait a

Hatándó: 2006 ápriis 10'
szavazatiáránv: 5]q€n, n€m,
Hatá lya : kuratóri Úfr el nó ke

tartózkodás'

200ó' szepknh.r 08-i

A rd jli uni

ülé5 hotőrozolni

K nlóriuni Hdííloz.tl
A ,'HaÍáltalü szív'' Alapílvány Kuralóriuma Romanek
6

/2006./a9. 08./

sz.

je8yzókónyvvezető szeméLyét elfogadja'
szavazti atány: 4 _ igen' _ nem, 1 tartózkodás /Romanek

Etelk'

K

ÍaÍtjríulriHÍláÍozal
Szív'' Alapítvány Kura!óriuma a nreghívóban megjelöl1

7/2006./09. 08./ s?,

'J-Iatáíalán

Etelka

^
napirendi pontokát elíogadja'
Szavazati alány:
igen' - nem, - tartó^Ódás

5

8"2006. /09. 08/ sz

A,,Határta]an

Kuntujiuni Hakitozot

eltb_qadja az clnők
vé8zet! munkárol' és a lejáÍt határidejii

szív Alapí1vány Kuratóriuma

beszámolóját a ké! ülés közötr
szavaza|i arány: 5 igen,_ nem.

_

rartózkodás

2006. /09. a8./ sz' KuÍnlóil,1kí HlÍIirozal
Kuratóriuma a Mi Házunk közösségi ház
A Hatáía]m szív
^lapitvány
pedagógus nrunkaköreibe
,a4?z őJi Ist áhné, AnbÍ"sné Grelz,,áje,
Melihd1és Süwg Miháb pályázatát fogadja el' Megbízza u elnököt,
hogy a szükséges intézkedést tcgye meg Esáergo'n város Polgárneslere
íeléa foglalkoztatás érdekében.
9

Határidó: 200' szeptember 1l'
Fele]őS: KulalóÍium elnöke
szavazati arány: 5 igen, nem. taftózkodás'

I0/200ó. /09. o8./ sL

KulÍíóriun|i Hatíirozdt

Határtalan sziv AlapÍtvány Kuratóriuma az ÓKoTÁRS Alapitvány
vissza nem térílendő adományának 120000 Ft _ fe]lraszná]ására volatkozó
szevődésében íoglaLükal elfogadja'
Feihatalma:za az Elnököt a tánogatási Szerződés aláiúsára s továbbíúsára

A

Felelős: Kumtórlxm elnóke
lla!áridő: 2006' Szeptember 1 1'
Szavazati arány: 5 igen, - nem, - tártózkodás

2006' októbe| 29-i kulatóriufii ülés hatá.o7átai
11 /20('6./10. 29./ *. kurató.iuml Hanározat
A ,,Hanáftalan szív Alapítvány Kura!órjuma Romanék Etélka
je9yzőkönywezető személyét e]fogadja'
savaati arány: 4 - iqeh, - nefr, 1 tar\5zkodás /Ronanek Etelka/

12l2006./1o. 29./ sz. Ku]atóriümi Hálározát

A
szíV" Alapílvány Kuratóriuma a meghívóban mégjeldlt
"Hanártalan
napirendi
Pontokat elfogadja.
szavazati arány:
iqen, - nem, - taftózkodás

5'

t3l2006. /to.29./ sz. xurató'iuml Határozat

szív Aapitvány KurátóriÚma e íogadjá az elnók beszámolóJát a két
"Hatiártalan
ülés kózótt véqzett munkáról' ésa lejá.t határidejű határczatokrc.
A

szavazatjarány: 5 igen,- nen, ' tartózkodás

14 /20('6. /1o. 29./ s2. KuÍatóriuni Határoat
A Határtalan szív AlaPítvány Kuratóriuma a
Házunk" Közösségi
"Mi
ház szefuezeti és nűködési szabályzatanak koncePciójáról készitelt
anyagot alkálmasnak tartja végleges kidolgozásra' l4e9bÍzza
Romanek Etelkát az anyag vé9l€9e5 elkészÍlésére,vaamint a

kozösségi ház

munkaüársai minősítésénekés

kidol9ozásárá'
teljesítményértéke]ésének
Határidő: 2006. decembér 31'
Felelős: Kurótóri!m elnóke
szavaati arány: 5 iqen, - nen'' taftózkodás'

2006. cle.enrber 2o_i k!retóriUmi Úlé5 határo2.tai
15 /2006./12. 20./ sz. KuÍatóriumi Hátározat
A ,,Határtalan szÍV" Alapítvány Kuratóriuma Romanek Etelka
jé9yzőkönyvvezető személyét elfogadja'
szavazati arány: 4 - igeh' - nen, 1 tartózkodás /Rananek Etelka/

16/2006./12. 2l'./ sz' Kurató.iuni Hatáfozat

szíV'' Alapítvány KuratóriUma a meghivóban megjelölt
',Batártalan
pontokat
napir€ndi
elfogadja.
szavaati arány: 5 - igeh, - nen' - tartozkol1ás
A

17 /2006. /12. 20./ sz. Kurató.iumi HatáÍoz.t

A

szív AlapíÚány Kurabnuma eltoga.jja
''Hatartalan
beszámo]óját a két ÚIés közóft végzett nunkarcl, 6
haíá ndej ű h alá rozata kró|.
szavaati aráhy: 5 igeh,- nen, - taftózkodás

la /2006. /l2.20./

az

a

elnök

lejáft

sz. Kurató.iumiHatátozat
A Hatá/ralan szív A]apÍtvány Kuratóriuína a
Háznk" Közösségi
"Iyli
ház munkatársainak ninősítésélőIés fuasíbTényértéke!%étól
készítettanyagot alkalmasnak tartja az alkalmazásra' l'1e9bízza a
kuratórium elnÖkét' hogy a munkatársak ér!ékelését
az anyag
alaPján végezze el, minden év januál31_i9'
FelelősI Kuratódum elnóke
szavazati arány: 5 iqen, - nen, - tartozkadás'

