2i'o7' l'lártiL:5 31'i k rátóriu'ni i!léE 5atároZ.tzi
1 /2oo7./03. 31/ sz. xu.ató.iumi Határozat

A ',Falárral.n 57:V" Alapitvá.y

Ku-ató'lUmd

jégyzőkónywezető személyét elfogadja'
s2évékllérány: 4 - igen' - nem' ] tanö/kadás /RofraneL Ete|ka/

2/2oo7./o3. 31./ sz' KuÍatóriumi Határozát
A ,,Határtalan szív" Alapílvány Kulatóriuma a meghíVóbón megjelölt
napjrendi pontokat elfogadja.

szavaati arány: 5 - igen, - nen,' krtózkodás
3 /2oo7. /o3.31./ sz. KuÍatóriumi Hetámzat
,'Határtalan szív Alapitvány Kuratóriuma éliogadja az elnök
beszámo]óját a két ülés kózött végz€tt munkáról, és a leját határidejű

A

szavazati arány: 5 igen,'nem, _ tartózkodás
4 /2oo7. /03. 31./ sz. Kuratóriumi Határozát
A Határtalán szíV AlapÍtvány Kurátóriuma á Ku.atóriUm elnókének
előleÚesztésér€ eliogadja az egyszerűsített éVes b€számolót a2 hásos
FelelősI KUráiórium elnöke
süvazaü arány: 5 igen,'Dem/ - taÍtózkollés'

5 /2oo7. /03' 31'l sz. Kurátóriumi Hatá.ozat
A Határtalan szíV A]apítvány KUratóriuma a Kuratórium elnókének
előterjesztésér€ elfogadja a közhasznúsági tevékenységről szóló
beszámolót az írásos mel]éklet szerint' l4egbízza az elnököt' hogy az
éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az alapíiónak
tájékoztatásul kÜldje meq, Valamint az A]apílvány qazdálkodásának
legfontosabb adatait ó helyi sójtó - önkormányzati ÉrtesítőÚtján
hoza nyilvánossáqra, s teqye közzé teljes teíedelemben az interneten
s tegye hozzáférhetővé a7 Alaptvány 5?ék.e'yé.'
Hatáídő| 2007' áprili5 15'
FelelősI Kuratóri!m elnöke
szavaBti arány: 5 igen, - nen, - tartózkodás'
6 /2oo7.o3.31./ sz. Ku'atóriumi Határ€zat
A Határtalan szíV Alapíivány Kuratóriuma a Kuratódum elnökének
előterjesztésére elfogadja az alapítvány számviteli szabályzatái'
Fe]elősI KUraiórium elnöke
szavazati arány: 5 iqen, - nem, - ta]lozkadás.

20o7' MájUs 26_i kuratóriufi ülés hátározatal
7 /2oo7./o5. 26./ s2. Kurató.iumi Határozat
A ,,Hatanalan
AlapÍlvány Kuratórjuma Roínanek Etélka
jegyzőkönywezető személyét eifogadja'
savaBti aráhy: 4 - igen, - nen' 1 bnózkodás /Ronanek Etelka/

szíV

a /2oo7./o5.26./ tz. (urató.iumi Határozat
A
szív'' Alapítvány Kuratóriuma a meghívóban megielölt
"Határtalan
pontokat l€ fogadja.
napirendl
szavaBti aráhy: 5 - iqeL - neÚ - tadózkÓdás

9 /2oo7./o5' 26./ sz. (Ürató.iuml Határozat
A,,Határtalan s2ív Alapítvány Ktlratóriuma ellogadja az élnök
bészámolóját a két ülés kózótt Végzes munkárol' és a lejárt
határidejű határozatokról'
szavazatlaány| 5 igen,- nem, - tartózkodás
szavazati arány: 5 iqen, - nem''taftozkodás.

2oo7' október 17 ikur.tóriuma rjlé5 határozatai

*. Ku.atóriumi Határozat
A "Határtalan szív ' A]apítvány Kulató.iuma

1o /2oo7./to. 17./

Romanek Etelka
jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja'
szavazati arány: 4 - igen, ' nen, 1tartózkodás /Ronanek Etelka/

LL lzoo'r.lao-a7.l

Batározat

s2. KuratóJiumi

A ,'Hatértalan szív" Alápítvány Kuratóriumá á meghívóban megjelölt
napirendi pontokat elfogadja.
savaati arány: 5 - igen, - nen, - tartózkodás

,'z /2oo?'/10'

A

L7'l sz' Kufetőrluml rtarározal

szÍv AlapÍtvány Kuratóriuma eifogadja az e]nök
"Haüártalan
beszámolóját a két úlésközijti végzett munkánjl, és a lejáÉ
határidejű határozatokról'
s7ava7ati arány: 5 igen,' nem,

_

tartózkodás

2007.

nov9

ber 15 a kuratóriumi i]lés ha!ározatai

13 /2oo7./11. 15./ sz. Kurátó.iumi Hatá.ozat

'

A,,Hótártólan szíV Alapítvány Kuratóriuma Romanek Etelka
jégyzőkönyWezeLő személyételiogadja'
szavazaü arány: 4' i1en, - nen, 1 Értózkadás /Romanek Etelka/

!5.l í. Kt
i ar
A ,,HátáÉalan szíV" AlaPílvány KUratóriuma a meghívóban megjelólt
napirendi pontokat elfoqadía'
szavazati arány: 5 - igen, - nem, - tartózkodás

L4 l2oo7.lLr.

15 /2oo7./11. 15./ *. Klrátóriumi Határozat
A ,,HatáÉa]an szív Alapíwény KuratóriUma elfogadja az elnök
beszámolójá! a két ülés kÖzött végzett munkárcl, és a lejárt
határidejij hatálozátoklól.
szavazati arány: 5 iqen,- nen, tartózkodás

