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DEMOKRATIKUS HELYI KÖZIGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY 

 HATÁROZATOK KÖNYVE - 2019. ÉV 

 

DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

 

2019. február 4.  
1/2019. (02.04.) 

Alapítvány 2019. évi első 

féléves munkatervének 

elfogadása. 

2019. 02.04-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták az Alapítvány 

2019. évi első féléves munkatervét. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

 2019. február 4. 2/2019. (02.04.) 
Dr. Kiss László prof. em. 

ajánlatának megtárgyalása. 
2019. 02.04-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal megtárgyalták Dr. Kiss 

László prof. emeritus ajánlatát és javasolták annak 

átdolgozását. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

2019. február 4. 3/2019. (02.04.)  

Dr. Koi Gyulával 

megbízási szerződés kötése 

recenzió elkészítésére. 

2019. 02.04-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal egyetértenek dr. Koi 

Gyulával megbízási szerződés megkötésével. A 

megbízási szerződés tárgya: Gérard Marcou emlékkötet  

alapul vételével recenziós tanulmány készítése.  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

 

2019. február 4. 

 

4/2019. (02.04.) Alapítványi kifizetések. 
2018. 10.01-

2019.02.01. 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal az Alapítvány 2018. október 

1-je és 2019. február 1-je közötti kifizetésekkel 

kapcsolatos tájékoztatást elfogadták. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

2019. május 6.  5/2019. (05.06.) 

Az alapító okirat 

módosítási javaslat 

elfogadása. 

2019. 05.06-tól, 

illetve alapító 

általi elfogadástól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal az alapító okirat 

módosítására irányuló előterjesztést elfogadták. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

2019. május 6. 6/2019. (05.06.) 

A 2018. éves egyszerűsített 

éves beszámoló, valamint a 

beszámolóhoz kapcsolódó 

szöveges kiegészítés 

elfogadása. 

2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal az Alapítvány 2018. éves 

egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a 

beszámolóhoz kapcsolódó szöveges kiegészítést 

elfogadták. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

2019. május 6. 7/2019. (05.06.) 

 

Tájékoztató a BM 

támogatási szerződés 

szerinti támogatás 

felhasználásáról. 

 

 

2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal a Belügyminisztériummal 

megkötött támogatási szerződés szerinti támogatás 

felhasználásáról szóló tájékoztatást elfogadták.  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 
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DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

2019. május 6. 8/2019. (05.06.) 

Együttműködési 

megállapodás kötése a 

Homo Oecologicus 

Alapítvánnyal 

tanulmánykötet elkészítése 

tárgyában. 

2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták a Homo 

Oecologicus Alapítvánnyal a Kényszerpályák és 

lehetőségek – A községi igazgatás és feladatellátás 

dimenziói a 2010-es években” című tanulmánykötet 

elkészítése tárgyában kötendő együttműködési 

megállapodás kötését. 7 szerzővel eseti megbízási 

szerződés kötése 1-1 tanulmány elkészítésére. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

2019. május 6. 9/2019. (05.06.) 

dr. Árva Zsuzsanna 

egyetemi docenssel 

megbízási szerződés kötése 

szakmai tanulmány 

elkészítésére. 

2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok 3 igen és 1 tartózkodással, nyílt 

szavazással meghozott határozatukkal elfogadták dr. 

Árva Zsuzsanna egyetemi docenssel megbízási 

szerződést kötését az „Utak és kitérők. Szemelvények a 

szabálysértési jog hazai kodifikációja” című szakmai 

tanulmány elkészítésére. Lektor: dr. Balázs István. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

 

 

 

2019. május 6. 

 

 

 

10/2019. (05.06.) 
Fordítások, annotáció 

elkészíttetése. 
2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták fordítások 

megrendelését (angol, német), valamint angol és francia 

nyelvű helyi önkormányzati tárgyú forrásművek 

tartalmiságának annotatív ismertetését és dr. Koi Gyula 

megbízását. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 
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DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

 

 

 

2019. május 6. 

 

 

 

11/2019. (05.06.) 

Ausztriába tanulmányút 

szervezése (2019. június 

26-28.). 

2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták az alapítvány 

delegációja számára, 2019. június 26-28. között 

Ausztriába (Graz) tanulmányút szervezését.  

 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

 

 

 

2019. május 6. 

 

 

 

12/2019. (05.06.) 

Szlovákiába tanulmányút 

szervezése (2019. június 

27-29.). 

2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták az alapítvány 

delegációja számára, 2019. június 27-29. között 

Szlovákiába (pl. Dunaszerdahely) tanulmányút 

szervezését. 

 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

 

 

 

2019. május 6. 

 

 

 

13/2019. (05.06.) 
Osztrák-magyar 

konferencia elhalasztása. 
2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták a 2019. május 9-

re tervezett I. Osztrák-Magyar Testvértelepülési és 

Együttműködési Konferencia 2020. évre történő 

elhalasztását.  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 
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DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

 

 

 

2019. május 6. 

 

 

 

14/2019. (05.06.) Workshop szervezése. 2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták a 2019. május 29-

én tartandó workshop megszervezését. 

 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

 

 

 

2019. május 6. 

 

 

 

15/2019. (05.06.) 

Dr. Kiss László prof. em.-

sal megbízási szerződés 

kötése. 

2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták Dr. Kiss 

Lászlóval megbízási szerződés kötését. A szerződés 

tárgya 400-500 „jó gyakorlat”-ot megjelenítő helyi 

önkormányzati rendelet feldolgozása. 

 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

 

 

 

2019. május 6. 

 

 

 

16/2019. (05.06.) 

Dr. Dudás Ferenc 

kuratóriumi tag 

munkájának elismerése 

2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal megköszönik dr. Dudás 

Ferenc kuratóriumi tagnak az Alapítványért végzett 

eddigi munkáját. 

 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 
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DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

 

 

 

2019. május 6. 

 

 

 

17/2019. (05.06.) 

Laszk Éva adminisztrátor, 

Varjú Ibolya könyvelő  

megbízási szerződésének 

módosítása. 

2019. 05.06-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal jóváhagyták az alapítvány 

adminisztratív feladatait ellátó Laszk Éva 

adminisztrátori megbízási szerződését a 2019. július 1 – 

2020. június 30. közötti időszakra, valamint az 

alapítvány könyvelési feladatait ellátó Varju Ibolya 

egyéni vállalkozó megbízási szerződésének módosítását 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

2019. július 15.  18/2019. (07.15.) 

BM támogatás 

felhasználásáról szóló 

beszámoló, pénzügyi 

elszámolás elfogadása. 

2019. 07.15-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal a Belügyminisztériummal 

megkötött, 2018. július 1. és 2019. június 30. közötti 

időszakra szóló támogatási szerződés szerinti támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolót, valamint az ahhoz 

kapcsolódó pénzügyi elszámolást és megkötött 

megbízási szerződéseket megtárgyalták és elfogadták.  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

2019. július 15. 19/2019. (07.15.) 

Az alapítvány titkára és 

könyvelője szakmai 

munkájának elismerése. 

2019. 07.15-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elismerték a BM támogatás 

elszámolása terén az alapítvány titkára és könyvelője 

által elvégzett többletfeladatokat.  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 
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DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

 

2019. július 15. 

 

20/2019. (07.15.) 

Tájékoztatás az alapító 

okirat módosításáról 

 és az alapítói 

határozatokról. 

2019. 06.15-től 

 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal az Alapítvány alapító 

okiratának módosításáról és az alapítói határozatokkal 

kapcsolatos tájékoztatást elfogadták.  

 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

 

 

2019. július 15. 

 

21/2019. (07.15.) 

A soron következő 

kuratóriumi ülés 

időpontjának és helyének 

meghatározása 

2019. 07.15-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal meghatározzák a soron 

következő ülés időpontját és helyszínét 

(Alsómocsolád).  

 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

 

2019. 

szeptember 23.  
22/2019. (09.23.) 

A BM támogatás 

felhasználásáról szóló 

beszámoló, végleges 

pénzügyi elszámolás 

elfogadása. 

2019. 06.30-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták a 

Belügyminisztériummal megkötött, 2018. július 1 -

2019. június 30. időszakra szóló támogatási szerződés 

szerinti támogatás felhasználásáról szóló végleges 

pénzügyi és szakmai beszámolót, az elszámolás 

elfogadásával kapcsolatos tájékoztatást.  

 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

2019. szeptember 

23. 
23/2019. (09.23.) 

BM felé támogatási igény 

benyújtása 
2019. 09.23-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták A 

Belügyminisztériumhoz történő 10 millió Ft-os 

támogatási igény benyújtását és meghatározták annak 

súlypontját.  

 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

2019. november 

22. 
24/2019. (11.22.) 

BM támogatói okiratról 

tájékoztatás 
2019. 11. 22-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták a 

Belügyminisztérium által kiadott támogatói okiratról 

szóló tájékoztatást. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

2019. november 

22. 
25/2019. (11.22.) 

BM támogatás 

felhasználásával 

kapcsolatos koncepció 

2019. 11. 22-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták 

Belügyminisztérium által nyújtott 10 millió Ft-os 

támogatást felhasználásával kapcsolatos koncepciót. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

 


