A 2020. november 11-i Záróközgyűlés határozatai
A Közgyűlés tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által
elrendelt veszélyhelyzetre a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. Rendelet 3.§(2) a) pontjának rendelkezéseit
figyelembe véve elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével került megtartásra.
1/2020. (XI.11.) sz. határozat
"A Záróközgyűlés megismerkedve a Felügyelő Bizottság 2020. október 26-án kelt jelentésével azt
jóváhagyólag elfogadja.”
2/2020. (XI.11.) sz. határozat
"A Záróközgyűlés az Egyesület Zárójelentését a Felügyelő Bizottság javaslata alapján jóváhagyólag
elfogadja.”
3/2020. (XI.11.) sz. határozat
"A Záróközgyűlés a Magyar Katolikus Családegyesület Egyesület 2020. évi Egyszerűsített éves
beszámoló mérlegét, Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatását Közhasznúsági mellékletét,
Kiegészítő mellékletét, valamint a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság
igazolását a Magyar Katolikus Családegyesület Egyesület v.a biztosítottjai adatainak átadásáról" a
Felügyelő Bizottság javaslata alapján jóváhagyólag elfogadja.”
4/2020. (XI.11.) sz. határozat
"A Záróközgyűlés megismerve a végelszámoló Nyilatkozatát jóváhagyólag tudomásul vette, hogy
mivel az Egyesülettel szemben hitelezői igény nem jelentkezett, az Egyesület hiteleket nem fizetett
vissza, tartozásait maradéktalanul kiegyenlítette, végelszámolói díj kifizetésére erre vonatkozó igény
hiányában nem került sor, figyelemmel a 2020. VI. 15-i Közgyűlés 9/2020.(VI.15.) sz. határozatára
jóváhagyja a végelszámoló által előterjesztett javaslatot, miszerint a végelszámolás után fennmaradó
vagyonát átadja a Magyar Bioetikai Társaságnak. (1114 Bp. Eszék u. 18. II.em. 12; adószám:
18052277-1-42).
5/2020. (XI.11.) sz. határozat
„A Záróközgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Egyesület az elavult, meghibásodott és nem,
vagy csak drágán javítható informatikai eszközeit leselejtezte, a még jól használható informatikai
eszközeit részben értékesítette, részben figyelemmel a 2020. VI. 15-i Közgyűlés 9/2020.(VI.15.) sz.
határozatára, átadta a Magyar Bioetikai Társaságnak. (1114 Bp. Eszék u. 18. II.em. 12; adószám:
18052277-1-42), valamint a tulajdonában lévő 0 értéken számontartott használati tárgyakat pedig
visszaadta az MKPK-nak.
6/2020. (XI.11.) sz. határozat
"A Záróközgyűlés tekintettel arra, hogy a törvényi előírások miatt a védendő, bizalmas és minősített
iratokat 2060-ig kell biztonságosan őrizni, jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a végelszámoló ezen
iratok őrzéséről az MKPK-val szerződést kötött. Ugyancsak jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy
gondoskodott a feleslegessé vált, elavult, bizalmasan kezelendő, de lejárt őrzési idejű iratoknak a
környezetvédelmi célokat maximálisan figyelembevevő, biztonságos megsemmisítéséről az INEST
Nonprofit Kft által. A Záróközgyűlés megállapítja, hogy az Egyesület a bizalmas és minősített iratok
kezelési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.”

7/2020. (XI.11.) sz. határozat
„A Záróközgyűlés megállapította, hogy a Magyar Katolikus Családegyesület v.a. a rá vonatkozó 2011.
évi CLXXV. törvény - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról c. törvényben a végelszámolásra előírt feladatoknak maradéktalanul
eleget tett, és a végelszámolást befejezetté nyilvánítja.
8/2020. (XI.11.) sz. határozat
A Záróközgyűlés felhatalmazza a végelszámolót, hogy a Dr. Böszörményi Nagy Krisztina (1122 Bp.
Városmajor u. 26/B) ügyvéddel kötött szerződés alapján a törlési kérelmet haladéktalanul nyújtsa be.

