
1 
 

DEMOKRATIKUS HELYI KÖZIGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY 

 HATÁROZATOK KÖNYVE - 2018. II. FÉLÉV 

 

DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat 

hatálya 

DHKFA határozat tartalma 

2018. 

szeptember 17. 

 

8/2018. (09.17.) 

Alapítványi  

tevékenységről készült 

szakmai beszámoló 

elfogadása. 

2018. 09.17-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták az Alapítvány és a 

Belügyminisztérium között megkötött támogatási 

szerződés alapján végzett tevékenységről készült 

szakmai beszámolót. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: dr. Sziráki András. 

2018. 

szeptember 17. 
9/2018. (09.17.) 

Alapítványi tevékenységről 

készült pénzügyi beszámoló 

és kötelezettségvállalások 

elfogadása. 

2018. 09.17-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták az Alapítvány és a 

Belügyminisztérium között megkötött támogatási 

szerződés alapján végzett tevékenységről készült 

pénzügyi beszámolót és a kötelezettségvállalásokat.  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: dr. Sziráki András. 

2018. 

szeptember 17. 
10/2018. (09.17.) 

Alapítvány és a 

Belügyminisztérium közötti 

támogatási szerződés 

megkötése. 

2018. 09.17-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal egyetértenek az Alapítvány és 

a Belügyminisztérium közötti támogatási szerződés 

megkötésével, az ezzel kapcsolatos elnöki 

felhatalmazással. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: dr. Sziráki András. 
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DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat 

hatálya 

DHKFA határozat tartalma 

2018. 

szeptember 17. 
11/2018. (09.17.) 

Alapítványi titkári 

 megbízatás. 
2018. 10.01-jétől 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal az Alapítvány titkári feladatai 

ellátásával 2018. október 1-jétől dr. Faragó Ágnest 

bízzák meg és felhatalmazzák az ehhez szükséges 

képviseleti jogosultságokkal.  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: dr. Sziráki András. 

2018. 

szeptember 17. 

 

12/2018. (09.17.) 

Dr. Sziráki András titkár 

megbízási szerződésének 

módosítása.  

2018. 07.01-jétől 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal jóváhagyták a leköszönő 

alapítványi titkár, dr. Sziráki András megbízási 

szerződésének módosítását a 2018. július 1 - 2018. 

szeptember 30. közötti időszakra. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: dr. Sziráki András. 

2018. 

szeptember 17. 

 

13/2018. (09.17.) 

Varju Ibolya könyvelő 

megbízási szerződésének 

módosítása. 

2018. 07.01-jétől 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal jóváhagyták az alapítvány 

könyvelési feladatait ellátó Varju Ibolya egyéni 

vállalkozó megbízási szerződésének módosítását a 2018. 

július 1 – 2018. szeptember 30. közötti időszakra. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: dr. Sziráki András. 

2018. 

szeptember 17. 

 

14/2018. (09.17.) 

Laszk Éva adminisztrátor 

megbízási szerződésének 

módosítása. 

2018.05.31-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal jóváhagyták az alapítvány 

adminisztratív feladatait ellátó Laszk Éva megbízási 

szerződésének a módosítását a 2018. május 31 – 2019. 

június 30. közötti időszakra. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: dr. Sziráki András. 
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DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat 

hatálya 

DHKFA határozat tartalma 

2018. 

november 19. 
15/2018. (11.19.) 

Alapítvány és a 

Belügyminisztérium között 

megkötött támogatási 

szerződés jóváhagyása. 

2018. 07.01 1-

jétől 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal jóváhagyták az Alapítvány és 

a Belügyminisztérium között BM/17639-2/2018. számon 

megkötött támogatási szerződést. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: Faragó Ágnes. 

2018. 

november 19. 
16/2018. (11.19.) 

Magyar-osztrák 

(burgenlandi) testvérvárosok 

konferencia szervezésének 

előkészületei. 

2018. 11.19-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal egyetértenek az Alapítvány 

támogatásával megvalósuló magyar-osztrák 

(burgenlandi) testvérvárosok konferencia 

megszervezésével. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: dr. Faragó Ágnes. 

2018. 

november 19 
17/2018. (11.19.) 

dr. Zongor Gábor 

kuratóriumi tag felajánlása. 
2018. 11.19-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal köszönettel elfogadják dr. 

Zongor Gábor ingyenes adományát, a COMITATUS 

Önkormányzati Szemle bekötött példányait.  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: Faragó Ágnes. 

2018. 

november 19 
18/2018. (11.19.) 

A belügyminisztériumi 

igazgatás a rendszerváltozás 

korszakában (1989-1994) 

munkacímű könyv 

megjelenésének támogatása. 

2018. 11.19-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal egyetértenek A 

belügyminisztériumi igazgatás a rendszerváltozás 

korszakában (1989-1994) munkacímű könyv 

támogatásával, az ezzel összefüggő megbízási 

szerződések jóváhagyásával.  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: Faragó Ágnes. 
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DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat 

hatálya 

DHKFA határozat tartalma 

2018. 

november 19 
19/2018. (11.19.) 

dr. Urbán Hajnalka és dr. 

Zongor Gábor kuratóriumi 

tagok munkájának 

elismerése. 

 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal megköszönik dr. Urbán 

Hajnalka és dr. Zongor Gábor kuratóriumi tagoknak az 

Alapítványért végzett eddigi munkájukat.  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

tagokon kívül az ülésen jelen volt: Faragó Ágnes. 

 

 

 

 

 

 

 


