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DEMOKRATIKUS HELYI KÖZIGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY 

 HATÁROZATOK KÖNYVE - 2020. ÉV 

 

DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

 

2020. február 

13. 

1/2020. (02.13.) 
Alapítvány 2020. évre 

tervezett főbb céljai. 
2020. 02.13-tól 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták az Alapítvány 

2020. évre tervezett főbb céljait (Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen kis létszámú szakmai workshopok 

szervezése, kiadványok előkészítése).  

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

 2020. június 17. 2/2020. (06.17.) 

Az Alapítvány Szervezeti 

és Működési 

Szabályzatának módosítása. 

2020. 06.17-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazatukkal 

meghozott határozatukkal elfogadták az Alapítvány 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

Elektronikus úton történő döntéshozatal.  

2020. június 17. 3/2020. (06.17.)  

A 2019. éves egyszerűsített 

éves beszámoló, valamint a 

beszámolóhoz kapcsolódó 

szöveges kiegészítés 

elfogadása. 

2020. 06.17-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazatukkal 

meghozott határozatukkal elfogadták az Alapítvány 

2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a 

beszámolóhoz kapcsolódó szöveges kiegészítést.  

Elektronikus úton történő döntéshozatal. 
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DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

 

 

2020. június 17. 

 

 

4/2020. (06.17.) 

A BM támogatói okirat 

módosításának 

kezdeményezése. 

2020. 06.17-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazatukkal 

meghozott határozatukkal kezdeményezik a 

Belügyminisztérium támogatói okiratának, valamint a 

költségterv módosítását.  

 

Elektronikus úton történő döntéshozatal. 

2020. június 17. 5/2020. (06.17.) 

Könyvkiadások 

finanszírozása (Dr. Kiss 

László, Kecső Gábor-

Tombor Csaba), szlovák-

magyar helyi iratmintatár, 

cseh és szlovák 

tanulmányok fordíttatása, 

szlovákiai tanulmányút, 

kiadvány előkészítési 

munkák. 

2020. 06.17-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazatukkal 
meghozott határozatukkal a BM támogatásának 

felhasználására irányuló előterjesztést elfogadták. 

Elektronikus úton történő döntéshozatal. 

2020. július 10. 6/2020. (07.10.) 

dr. Szente Zoltán egyetemi 

tanárral  

megbízási szerződés kötése 

szakmai tanulmány 

elkészítésére. 

2020. 07.10-től 

A kuratóriumi tagok 4 igen és 1 tartózkodással, nyílt 

szavazással meghozott határozatukkal elfogadták dr. 

Szente Zoltán egyetemi tanárral megbízási szerződés 

kötését „Az Európai Önkormányzati Karta értelmezése 

az Európa Tanács gyakorlatában” 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. 
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DHKFA 

határozat kelte 

DHKFA 

határozat száma 
DHKFA határozat tárgya 

DHKFA 

határozat hatálya 
DHKFA határozat tartalma 

2020. július 10. 7/2020. (07.10.) 

Okos hivatalszervezési 

megoldások c. kézirat 

nyomdai előállítása. Dr. 

Koi Gyula PhD. tud. 

munkatárssal megbízási 

szerződés kötése annotált 

bibliográfia elkészítésére. 

2020. 07.10-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták Agg János- Budai 

Balázs Benjámin- Juhász Zsolt- Módos Mátyás: Okos 

hivatalszervezési megoldások c. kézirat könyv 

formátumú nyomdai előállítását, valamint dr. Koi 

Gyula PhD. tudományos munkatárssal megbízási 

szerződés kötését „A helyi önkormányzás válogatott 

bibliográfiája (2018-2020)” c. annotált bibliográfia 

elkészítésére. 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

2020. július 10. 8/2020. (07.10.) 
Fordítások 

 elkészíttetése. 
2020. 07.10-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elfogadták fordítások (angol 

nyelvről magyar nyelvre) fordítóirodától történő 

megrendelését (CEMR analysis - COVID 19’s, 

EUROPE 2030, PLATFORMA- SDG). 

Jelen kuratóriumi döntés meghozatalakor a kuratóriumi 

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

Varju Ibolya. 

 

 

 

2020. július 10. 

 

 

 

9/2020. (07.10.) 

Az alapítvány titkára és 

könyvelője szakmai 

munkájának elismerése. 

2020. 07.10-től 

A kuratóriumi tagok egyhangú, nyílt szavazással 

meghozott határozatukkal elismerik a BM támogatás 

elszámolásából eredő többletfeladatok végzését az 

alapítvány titkára és könyvelője számára. 

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 

 

 

2020. 

szeptember 28. 

 

 

 

 

 

10/2020. (09.28.) 

BM támogatás 

felhasználásáról szóló 

beszámoló, pénzügyi 

elszámolás elfogadása. 

2020. 09.28-tól 

 

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazatukkal 

meghozott határozatukkal a Belügyminisztériummal 

megkötött, 2019. július 1. és 2020. augusztus 31. 

közötti időszakra szóló támogatási szerződés szerinti 

támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, valamint 

az ahhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolást, megkötött 

megbízási szerződéseket elfogadták. 

Elektronikus úton történő döntéshozatal. 

 

 

2020. 

november 12. 

 

 

 

 

11/2020. (11.12.) 

A Comitatus 

Társadalomkutató 

Egyesület támogatása. 

2020. 11.12-től 

 

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazatukkal 

meghozott határozatukkal elfogadták a Comitatus 

Társadalomkutató Egyesület egyszeri, vissza nem 

térítendő 800 ezer Ft-os támogatását a Veszprém 

megyei önkormányzati almanach (1990-2020) c. 

könyvvel kapcsolatos költségek biztosítására.  

Elektronikus úton történő döntéshozatal. 

 

 

2020. 

november 12. 

 

 

 

 

12/2020. (11.12.) 

Az alapítvány 

működőképességének 

biztosítása. 

2020. 11.12-től 

 

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazatukkal 

meghozott határozatukkal elfogadták az alapítvány 

folyamatos működéséhez szükséges költségkeret 

biztosítását.  

Elektronikus úton történő döntéshozatal. 

 


