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HATÁROZATOK TÁRA
A határozatok tára 2011-től kezdve folyamatosan tartalmazza a közgyűlésen hozott
határozatokat.
A közgyűlésen hozott határozatok folyamatos sorszámmal és dátummal vannak ellátva.
A határozatok tárának vezetéséért a Magyar Katolikus Családegyesület alelnöke felelős, aki a
közgyűlési jegyzőkönyvekből folyamatosan bevezeti a közgyűlés által hozott határozatokat.
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A 2011. máj. 25-i közgyűlés határozatai

1/2011. (V.25.) sz. határozat:
"A 2011. május 25-i közgyűlés levezető elnöke Radnai Jenő ("levezető elnök")."
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
2/2011. (V.25.) sz. határozat:
"A 2011. május 25-én tartandó közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Gutai Gabriella, a jegyzőkönyv
hitelesítők Radnai Katalin és Móré István, szavazatszámláló bizottsága pedig Bittsánszky Jánosné
és Homor Ferenc."
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
3/2011. (V.25.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Elnökség beszámolójának valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Egyesület
működési beszámolóját”
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
4/2011. (V.25.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Elnökség beszámolójának , valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület
gazdálkodási beszámolóját.”
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
5/2011. (V.25.) sz. határozat:
"A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését, annak meghallgatása után egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.”
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
6/2011. (V.25.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Egyesület 2011. évi működési és gazdálkodási tervét elfogadja."
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
7/2011. (V.25.) sz. határozat:
“A közgyűlés az Egyesület alapszabályát módosítja:
Az alapszabály II. 3. pontja törlésre kerül.
Az alapszabály II. 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Egyesület az alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében:
a) találkozókat, tanfolyamokat, elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, szakmai
konferenciákat szervez, illetve tart;
b) gondozó közösségeket alakít ki;
c) anyagi lehetőségeihez képest kiadványokat, módszertani tanulmányokat, illetve műveket
jelentet meg; ilyenek kiadását más szervezeteknél kezdeményezi, illetve népszerűsítésében
közreműködik;
d) együttműködik más azonos, vagy hasonló tevékenységet folytató bel-, és külföldi
szervezetekkel.
Az alapszabály III. 1.1.-III.1.4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
III.1.1. Az Egyesület rendes és pártoló tagjai.
III.1.2. Az Egyesület rendes tagja lehet az a katolikus belföldi és külföldi természetes
személy, az a jogi személy, akinek/amelynek a tevékenysége a katolikus Egyház elveivel
és gyakorlatával nem ellenkezik, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete,
aki/amely a jelen Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el, ennek keretében az
Egyesület célkitűzéseivel egyetért, erről a belépési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg
nyilatkozik, megvalósításukat aktívan és tevőlegesen támogatja, tagdíjat fizet, egyben
teljesíti az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeit.
III.1.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a katolikus külföldi és belföldi természetes
személy vagy az a jogi személy, akinek/amelynek a tevékenysége a katolikus Egyház
elveivel és gyakorlatával nem ellenkezik, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezete, aki/amely az Egyesület céljait anyagi, szakmai vagy egyéb formában
támogatni kívánja, de nem kéri rendes taggá való felvételét.
III.1.4. A rendes taggá felvételről, illetve a pártoló taggá elismerésről az Elnökség három tag
ajánlása alapján határoz. A határozatról a felvételt kérőt, írásban értesíteni kell. A tagság a
belépési nyilatkozat elfogadásával, annak időpontjára visszamenőleg jön létre.
Az alapszabály V.1. pontja az alábbi d) alponttal egészül ki:
A rendes tag köteles:
d) éves tagdíjat fizetni, melynek mértékéről évente az Elnökség határoz, az esedékességet
megelőző év december 31. napjáig.
Az alapszabály V.2.1. e) pontja helyébe az alábbi alpont kerül:
e) A vezető testületek ülései — kivéve abban az esetben, ha az Elnök a személyes adatok,
illetve a személyiségi jogok védelme miatt, indokolt határozatával zárt tanácskozást rendel
el — nyilvánosak.
Az alapszabályba az Ellenőrző Bizottság elnevezés helyébe mindenhol a Felügyelő Bizottság
elnevezés kerül.
Az alapszabály VI.2.5. és VI.2.6. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
VI.2.5. A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet, határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartás tartalmazza a határozat számát, időpontját, tartalmát. A nyilvántartáshoz
csatolni kell az Elnökség üléseiről készült jegyzőkönyvet, amely a megtárgyalt napirend
mellett a hozott határozatok számát és a határozat
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tartalmára utaló megjelölést is feltünteti. Egyhangú határozat esetén ennek tényét,
szótöbbséggel hozott határozat esetén pedig a határozat mellett, illetve ellene szavazók
(tartózkodók) számarányát is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet az Egyesület irodájában bárki
megtekintheti.
Az Elnökség ülésein felvett jegyzőkönyvet és a határozatokat 8 napon belül meg kell
küldeni az Elnökség tagjainak.
VI.2.6. A vezető testület határozatait az Egyesület székhelyén vagy irodájában
kifüggesztve, illetve tájékoztatójában nyilvánosságra hozza, ez tekintendő az érintettekkel
történő közlés módjának.
Az alapszabály VI 3.2. f) alpontja törlésre kerül.
Az alapszabály VI 3.2. g) alpontja az alábbiak szerint módosul:
f) feloszlás (megszűnés) esetén az egyesületi vagyon további sorsáról történő döntés;
Az alapszabály VI 3.5.-VI.4.1. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
VI.3.5. A Közgyűlést az Elnökség az abban kitűzött időpontot legalább 8 nappal megelőzően
hívja össze a tagoknak küldött írásbeli meghívóval, mely a Közgyűlés napirendjét is
tartalmazza.
VI.3.6. A nyílt szavazás esetén a jelenlévők, minősített 2/3 –os szótöbbsége szükséges az
Alapszabály VI.3.2. pont a/, b/és f/ pontja szerinti kérdésekben történő
határozathozatalhoz. Egyéb kérdésekben a határozathozatal módjára a VI.2.1. pont c/
pontjában előírtak irányadóak.
VI.3.7. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a
határozatképességhez szükséges számban, ugyanazon tárgysorozattal — újabb közgyűlést
kell tartani. Az újból összehívott Közgyűlés az eredetileg felvett napirend kérdéseiben a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésre vonatkozó
meghívóban közölni kell a megismételt Közgyűlés időpontját, és azt a figyelmeztetést, hogy
a változatlan napirenddel megtartott újabb Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes.
VI.3.8. A Közgyűlésen a magánszemély tag személyesen, más személyiségű tag törvényes
képviselője, illetve igazolt meghatalmazott útján vesz részt.
VI.3.9. A Közgyűlésre az Egyesület a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviselőjét
meghívja.
VI.3.10. A Közgyűlést az Elnök vagy az Elnök által javasolt és a Közgyűlés által
megszavazott levezető vezeti.
VI.4. Az Elnökség
VI.4.1. A Közgyűlések között az Egyesület legfőbb vezető-, végrehajtó-, és ügyintéző szerve
a 3 tagból álló, a közgyűlés által 5 évre választott Elnökség, élén az Elnökkel.
Az alapszabály VI. 4.4. pontjának a) alpontja törlésre kerül.
Az alapszabály VI.4.5. pontjának b) alpontja az alábbiak szerint módosul:
b) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évenként tartja, melyet a napirend
közlésével írásban 8 nappal korábban kiküldött meghívóval az Elnök hív össze, továbbá
gondoskodik azok előkészítéséről és levezetéséről.
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Az alapszabály VI.5.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az Egyesület törvényes képviselője az Elnök, akit a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel
hozott szavazással választ meg 5 éves időtartamra.
Az alapszabály VI.5.1.3.-VI.5.2.3. alpontja az alábbiak szerint módosulnak:
VI.5.1.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
vezető tisztséget annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, —amely a
köztartozását nem egyenlítette ki.
VI.5.1.4. Az Elnök hatáskörébe tartozóan:
a) önálló aláírási és utalványozási jogot gyakorol;
b) dönt, mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség, illetőleg
más szerv kizárólagos hatáskörébe;
c) az Egyesület munkaviszonyban álló dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
d) szerződéseket köthet az Egyesület nevében.
VI.5.2. Az Elnökhelyettes:
VI.5.2.1. Az Elnökhelyettest a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, az Elnökkel
egyidejűleg, 5 éves időtartamra.
VI.5.2.2. Az Elnökhelyettes felelős az Elnökség ügyviteléért.
VI.5.2.3. Az Elnökhelyettes eseti jelleggel helyettesíti az Elnököt, annak akadályoztatása
esetén, ill. meghatalmazása alapján.
Az alapszabály VI.6.5. pontjának a) alpontja az alábbiak szerint módosul:
VI.6.5. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az Elnök, az Elnökhelyettes vagy Elnökség tagja,
Az alapszabály VI.6.9. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
VI.6.9. A Felügyelő Bizottság tagjai az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
Az alapszabály VI.6.11. pontja az alábbiak szerint módosul:
VI.6.11. A Felügyelő Bizottságot szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze
kell hívni. Üléseit elnöke, a napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülését megelőzően
írásban hívja össze.
Az alapszabály VI.6.12. pontja az alábbiak szerint módosul:
VI.6.12. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon minden tag jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésekről az elnök jegyzőkönyvet vezet,
melyet a tagok aláírnak.
Az alapszabály VI.7. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
VI.7. Más bizottságok
A Közgyűlés, illetve az Elnökség bizottságot, illetve munkabizottságot, munkacsoportokat
alakíthat akciók vagy tartós feladatok megszervezésére és végrehajtására.
Az alapszabály VIII.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
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VIII.2. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait – beleértve
a közhasznúsági jelentést is - internetes honlapján (www.katcsal.hu) folyamatosan
nyilvánosságra hozza.
Az alapszabály VIII.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
VIII.3. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre egyeztetett
helyen és időpontban — a személyiségi jogok tiszteletben tartása követelményének
betartása mellett , a zárt tanácskozásról készített jegyzőkönyv kivételével — bárki
betekinthet.
Az alapszabály VIII.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
VIII.5. Nyilvántartás:
a) az Egyesület tagjairól számítógépes nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás alapját a
számítógépen tárolt információk, illetőleg a tagfelvétel után kiállított kártya képezik.
b) a kártya tartalmazza, illetve igazolja a tag azonosítására alkalmas adatokat.
c) a nyilvántartásba bevezetés előtt a tag írásbeli hozzájárulását adatainak tárolásához ki
kell kérni.
Az alapszabály IX. pontja az alábbiak szerint módosul:
IX. Az Egyesület jegyzése
Az Egyesület nevében aláírásra az Elnök önállóan jogosult.
Az alapszabály X. pontja az alábbiak szerint módosul:
X. Bankszámla
Az Egyesület bankszámláját az Elnökség által kijelölt pénzintézet vezeti. A bankszámla
feletti rendelkezéshez az Elnök önállóan vagy az Elnökség által, az Elnökség erre
felhatalmazott két tagja együttesen jogosult.

A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
8/2011. (V.25.) sz. határozat:
"A közgyűlés elfogadja a tagdíjról előterjesztett javaslatot. Az Egyesület rendes tagjai 2011. július
1-jétől kezdődő hatállyal tagdíjat fizetnek. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a
tagdíj mértékét és a fizetési feltételeket meghatározza. A pártoló tagok nem fizetnek tagdíjat.
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
9/2011. (V.25.) sz. határozat:
"A közgyűlés elfogadja a Számviteli Politikát és a Határozatok tárának létesítését.”
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
10/2011. (V.25.) sz. határozat:
"A Közgyűlés az Egyesület Elnökévé megválasztja Bíró Lászlót (a. n.: Czéh Julianna) 1053
Budapest, Papnövelde u. 5-7. sz. alatti lakost a 2016. évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő
időtartamra."
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
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11/2011. (V.25.) sz. határozat:
A közgyűlés az Egyesület Elnökhelyettesévé megválasztja Radnai Jenőt (a. n.: Nagy Krisztina)
1015 Bp. Toldy F. u. 48. sz. alatti lakost a 2016. évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő
időtartamra."
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
12/2011. (V.25.) sz. határozat:
A közgyűlés az Egyesület Elnökségének tagjává megválasztja Sztrilich Ágnest (a. n.: Csapody
Hedvig) 1029 Budapest, Báthori László u. 6. sz. alatti lakost a 2016. évi rendes közgyűlés
időpontjáig terjedő időtartamra."
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
13/2011. (V.25.) sz. határozat:
A közgyűlés az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Dr. Gáll Mártont (a. n.:
Mattencloit Eszter) 1125 Budapest, Városkúti út 19/A. sz. alatti lakost a 2014. évi rendes
közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra."
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
14/2011. (V.25.) sz. határozat:
A közgyűlés az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Gorove Istvánt (a. n.:
Benedek Anna) 1027 Budapest, Frankel Leó út 5. sz. alatti lakost a 2014. évi rendes közgyűlés
időpontjáig terjedő időtartamra."
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
15/2011. (V.25.) sz. határozat:
A közgyűlés az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Puskás Balázst (a. n.:
Horváth Mária) 1134 Budapest, Szent István krt. 4. sz. alatti lakost a 2014. évi rendes közgyűlés
időpontjáig terjedő időtartamra."
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
16/2011. (V.25.) sz. határozat:
"A közgyűlés meghatalmazza dr. Böszörményi-Nagy Krisztina ügyvédet (1122 Budapest,
Városmajor utca 26/B.), hogy a jelen közgyűlésen elfogadott módosításoknak megfelelően az
Egyesület Alapszabályát egységes szerkezetbe foglalja, ellenjegyezze, a Fővárosi Bírósághoz
benyújtsa, és az Egyesület képviseletét ennek során az ügyvédi törvény előírásai szerint ellássa. ”
A közgyűlés egyhangúlag (20 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül) hozta határozatát.
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A 2012. MÁJ. 21-i KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1/2012. (V.21.) sz. határozat
"A 2012. május 21-i közgyűlés levezető elnöke Radnai Jenő ("levezető elnök")."
2/2012. (V.21.) sz. határozat
"A 2011. május 25-én tartandó közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Gutai Gabriella, a jegyzőkönyv
hitelesítők Gyorgyovich Gábor és Puskás Balázs szavazatszámláló bizottsága pedig Gorove Isván
és dr. Gáll Márton."
3/2012. (V.21.) sz. határozatát
"A közgyűlés az Elnökség beszámolójának valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület
működési beszámolóját”
4/2012. (V.21.) sz. határozatát
"A közgyűlés az Elnökség beszámolójának, valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület
2011-es évi gazdálkodási beszámolóját.”
5/2012. (V.21.) sz. határozat
"A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését, annak meghallgatása után egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.”
6/2012. (V.21.) sz. határozatát
"A közgyűlés az Egyesület 2011. évi működési és gazdálkodási tervét elfogadja."
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A 2013. máj. 30-i közgyűlés határozatai

1/2013. (V.30.) sz. határozat:
"A 2013. május 30-i közgyűlés levezető elnöke Radnai Jenő ("levezető elnök")."
2/2013. (V.30.) sz. határozat:
"A 2013. május 30-án tartandó közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Gutai Gabriella, a jegyzőkönyv
hitelesítők Gyorgyovich Gábor és Puskás Balázs szavazatszámláló bizottsága pedig Radnai
Jenőné és Vasasné Vida Réka."
3/2013. (V.30.) sz. határozat:
"A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését, annak meghallgatása után egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.”
4/2013. (V.30.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Elnökség beszámolójának, valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület
2012-es évi gazdálkodási beszámolóját.”
5/2013. (V.30.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Elnökség beszámolójának valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület
2012-es évi működési beszámolóját.”
6/2013. (V.30.) sz. határozat:
"A közgyűlés a Egyesület 2013. évi működési és gazdálkodási tervét elfogadja."
7/2013. (V.30.) sz. határozat:
"A közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy amennyiben az MKPK megalapítja az említett egyházi
intézményt, kezdeményezze az Egyesület megszüntetését célzó végelszámolást oly módon, hogy az
Egyesület 2013. dec. 31-ével megszüntesse működését. Eddig az időpontig a 2013-as cselekvési
tervben szereplő feladatokat az Egyesület zárja le, a 2014-re áthúzódó feladatokat pedig adja át és
leltár szerinti vagyonát adományozza az MKPK által alapítandó új egyházi intézménynek.
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A 2014. máj. 15-i közgyűlés határozatai

1/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A 2014. május 15-i közgyűlés levezető elnöke Radnai Jenő ("levezető elnök")."
2/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A 2014. május 15-i közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Gutai Gabriella, a jegyzőkönyv hitelesítők
Juhászné Bucsek Mária és Gyorgyovich Gábor szavazatszámláló bizottsága pedig Radnai Jenőné
és Losits Anna Katalin."
3/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését, annak meghallgatása után egyhangúan,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.”
4/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Elnökség beszámolójának, valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület
2013-as évi gazdálkodási beszámolóját.”
5/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Elnökség beszámolójának valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület
2013-as évi működési beszámolóját.”
6/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Egyesület 2014. évi működési és gazdálkodási tervét elfogadja."
7/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés 2014. május 15-i hatállyal felmenti tisztségéből Sztrilich Ágnest, az Egyesület
elnökségi tagját."
8/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés 2014. május 15-i hatállyal felmenti a Felügyelő Bizottságban tagként betöltött
tisztsége alól Puskás Balázst, és a 2019. évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra
elnökségi tagnak választja meg."
9/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés 2014. május 15-i hatállyal Frivaldszky Editet megválasztja a 2017. évi rendes
közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává."
10/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés 2014. május 15-i hatállyal Dr. Gáll Mártont megválasztja a 2017. évi rendes
közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává."
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11/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés 2014. május 15-i hatállyal Gorove Istvánt megválasztja a 2017. évi rendes közgyűlés
időpontjáig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává."
12/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés felhatalmazza az Egyesület elnökét, hogy az erre vonatkozó előírásoknak
megfelelően legkésőbb 2014. május 31-ig terjessze elő az illetékes bíróságnál az Egyesület
közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételi kérelmét.”
13/2014. (V.15.) sz. határozat:
“A közgyűlés az Egyesület alapszabályát módosítja:
Az alapszabály I.2.-I.9. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
I.2. Idegen nyelvű elnevezése:
német nyelven: Ungarischer Katholischer Familienverband
angol nyelven: Hungarian Catholic Family Association
francia nyelven: Institut Hongrois des Familles Catholiques
olasz nyelven: Instituto Ungherese di Famiglie Cattoliche
I.3. Az Egyesület székhelye:
1053 Budapest, Papnövelde u. 7.
I.4. Az Egyesület elektronikus levélcíme: katcsal@katolikus.hu
I.5. Az Egyesület alapításának éve: 1995.
I.6. Időtartama: Az Egyesület határozatlan időtartamra alakult.
I.7. Az Egyesület honlapja: www.katcsal.hu
I.8. Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület jogi személy, mely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a 2013. évi V.
törvény alapján (Polgári Törvénykönyv) egyesületről szóló rendelkezései alapján működő jogi
személy. Az Egyesület egyben a Kánonjogi Kódexben foglaltak szerinti krisztushívők
magántársulata. Az Egyesület a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának az alapszabályra
vezetett záradéka szerint az ott meghatározott ideig jogosult a katolikus név használatára. A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bármikor megvonhatja az Egyesülettől a katolikus név
viselésének jogát, amiről az Egyesületet és a nyilvántartó bíróságot értesíti. Az Egyesület a
záradékban szereplő időtartam lejáratát követően, illetve a névviselési jog Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia általi megvonása esetén soron kívüli Közgyűlést tart, és megváltoztatja
nevét.
I.9 Az Egyesület működési területe:
Magyarország. Céljai megvalósítása érdekében együttműködik az ország határain kívül élő
keresztény családokkal is.
Az alapszabály II.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
II.2. Az Egyesület tevékenységi köre a TEÁOR’08 szerint:
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Főtevékenység
Tevékenységi körök:

94.91
18.12
18.13
47.61
47.62
47.63
47.78
58.11
58.14
58.19
59.13
59.20
82.30
85.59
85.60
88.99
94.99

Egyházi tevékenység
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyv- kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Zene-, videofelvétel-kiskereskedelme
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Hangfelvétel készítése, kiadása
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az Egyesület ténylegesen végzett, kiegészítő jellegű másodlagos gazdasági vállalkozási
tevékenységei az Egyesület alapvető közhasznú céljainak megvalósítását segítik elő.
Az Egyesület közhasznú tevékenysége: Az Egyesület céljai szerinti közhasznú tevékenységeit a
jogszabályokban rögzített alábbi közhasznú feladatokhoz kapcsolódóan végzi. A közfeladat
teljesítését az alábbi jogszabályok írják elő:
A közhasznú
jellege

tevékenység Közfeladat
megnevezése Jogszabályhely
(állami/önkormányzati)

1. Szociális tevékenység,
családsegítés, időskorúak
gondozása

A családok védelme és a
családok jólétének erősítése, a
munkavállalás és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése,
gyermekvállalás támogatása,
gyermekvállalási szándék
megvalósulásának segítése
Szociális,
gyermekjóléti
gyermekvédelmi
szolgáltatások/ellátások

és

2011. évi CCXI tv. a
családok védelméről 1.§6.§

2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország helyi
önkormányzatairól
13.§(1)8.

2. Tudományos tevékenység, Együttműködés
a
középtávú
kutatás
tudomány-,
technológiaés 2004. évi CLXXXIV. tv. a
innováció-politikai
stratégia kutatás-fejlesztésről és a
technológiai innovációról
kialakításában
5.§ (3)
3. Nevelés és oktatás,
Felnőttoktatás, fejlesztő
képességfejlesztés,
nevelés, fejlesztő nevelésismeretterjesztés
oktatás, pedagógiai-szakmai

2011. évi CXC. tv. a
nemzeti köznevelésről
4.§(1) a)-u)
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szolgáltatás
4. Kulturális tevékenység

Közösségi kulturális
hagyományok, értékek
ápolásának/ művelődésre
szerveződő közösségek
tevékenységének/ a lakosság
életmódja javítását szolgáló
kulturális célok
megvalósításának támogatása;

5.
Gyermekés
ifjúságvédelem, gyermek- és A gyermekvédelmi rendszerhez
kapcsolódó feladatok ellátása –
ifjúsági érdekképviselet
a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a
gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése
érdekében
6.
Hátrányos
helyzetű
csoportok
társadalmi Hajléktalanná vált személyek
ellátása és rehabilitációja,
esélyegyenlőségének
megelőzés biztosítása
elősegítése
7. A magyarországi nemzeti
és etnikai kisebbségekkel,
valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos
tevékenység

1991. évi XX. tv. a helyi
önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint
egyes centrális
alárendeltségű szervek
feladat-és hatásköreiről
121.§ a)-b)
1997. évi XXXI. tv. a
gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról
17.§ (1)

2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország helyi
önkormányzatairól 13.§
(1) 10.

Nemzetiségi feladatokat
2011. évi CLXXIX.tv. a
ellátó/más szervtől átvett
nemzetiségek jogairól
intézmény fenntartása,
115. a)-i)
érdekképviselet/esélyegyenlőség;
kulturális autonómia
megerősítésére önszerveződés
szervezésének/működtetésének
támogatása; nemzetiségi
közösséghez kötődő kulturális
javak megőrzése.

Az alapszabály II.5.-II.6 pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
II.5. Az Egyesület csak az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

II.6. Az Egyesület vagyonát semmilyen formában nem osztja fel tagjai között, és a tagok
részére nyereséget nem juttathat.
Az alapszabály III.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
III.1. Az Egyesület tagjai lehetnek rendes és pártoló tagok.
Az alapszabály III.1.4. pontja végére az alábbi szöveg kerül:
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Az Egyesület tagjai lehetnek rendes és pártoló tagok.
Az alapszabály II.2.1-III.2.5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
III.2.1. Megszűnik az egyesületi — rendes és pártoló — tagsági viszony:
a)
b)
c)
d)

a tag halálával (nem természetes személy tag esetén annak jogutód nélküli megszűnésével);
a tag kilépésével;
a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
a tag kizárásával.

III.2.2. Az elhunyt tag tagsági viszonya a halál napjával szűnik meg.
III.2.3. A tag az Egyesületből bármikor, indoklás nélkül kiléphet. A kilépési szándékot az
Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni.
III.2.4. Ha a tag nem felel meg az Alapszabály által előírt feltételeknek, az Egyesület a tagsági
jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület
közgyűlése dönt.
III.2.5. A Közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére- a tagnak
jogszabályt, a jelen Alapszabályt vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten
sértő magatartása esetén, a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag kizárása
kérdésében előzetesen az Elnökség az Elnök előterjesztésére foglal állást. A Közgyűlés
kizárást kimondó határozatát indokolni kell, és fel kell hívni a tag figyelmét a jogorvoslat
lehetőségére. A Közgyűlés tagkizáró határozata ellen — annak kézhezvételétől számított
tizenöt napon belül — halasztó hatályú fellebbezésnek van helye, amelyről az Elnök
határoz.
Az alapszabály VI.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
VI.2.1. A vezető testület
a) akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van;
b) minden tagját egy szavazat illeti meg;
c) határozatait nyílt szavazással, egyszerű (50%+1) szótöbbséggel hozza, kivéve az
Alapszabályban kifejezetten meghatározott kérdésekben való határozathozatal eseteire
előírt határozatképességet;
d) esetleges szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt;
e) A vezető testületek ülései — kivéve abban az esetben, ha az Elnök a személyes adatok,
illetve a személyiségi jogok védelme miatt, indokolt határozatával zárt tanácskozást rendel
el — nyilvánosak.
Az alapszabály VI.2.4.-VI.2.7. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
VI.2.4. Minden testületi ülésen készült jegyzőkönyv tartalmazza:
- az Egyesület és a testület nevét, székhelyét;
- az ülés helyét és idejét, napirendjét;
- az ülés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és hitelesítőinek a nevét;
- az ülés határozatait, határozatonként a határozatképesség megállapítását;
ideértve a szavazatok és ellenszavazatok valamint a tartózkodás számszerű
megjelölését;
-

az elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamelyik határozat ellen;
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az ülésen elhangzott fontosabb eseményeket, indítványokat és minden olyan
megjegyzést, bejelentést, melyet valamelyik tag, elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag
jegyzőkönyveztetni kíván.
Az ülésről készült jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását bármelyik egyesületi tag
kérheti a testületi szervek vezetőitől.
-

VI.2.5. A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve. Üléseiről jegyzőkönyvet, határozatairól
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a határozat számát, időpontját,
tartalmát. A nyilvántartáshoz csatolni kell az Elnökség üléseiről készült jegyzőkönyvet,
amely a megtárgyalt napirend mellett a hozott határozatok számát és a határozat
tartalmára utaló megjelölést is feltünteti. Egyhangú határozat esetén ennek tényét,
szótöbbséggel hozott határozat esetén pedig a határozat mellett, illetve ellene szavazók
(tartózkodók) számarányát is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet az Egyesület irodájában bárki
megtekintheti.
Az Elnökség ülésein felvett jegyzőkönyvet és a határozatokat 8 napon belül meg kell
küldeni az Elnökség tagjainak.
VI.2.6. A vezető testület határozatait az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza, ez tekintendő
az érintettekkel történő közlés módjának.
VI.2.7. Ezt a szabályt kell alkalmazni az Egyesület működése, szolgáltatás igénybevétele
módjának és a beszámolói közlések nyilvánosságára is.
Az alapszabály VI.3.2.-VI.3.3. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
VI.3.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása;
b) az éves költségvetés meghatározása, a Felügyelő Bizottság jelentése alapján az Egyesület
éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása;
c) az Elnökség éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása;
d) az Egyesület Elnökségének, Elnökhelyettesének továbbá a Felügyelő Bizottság, és
esetlegesen szükséges más bizottság tagjainak megválasztása, illetve visszahívásuk és
díjazásuk megállapítása;
e) döntés az Egyesület vezető tisztségviselőinek munkaviszonyban történő alkalmazásáról,
illetve alkalmazásuk megszüntetéséről, felettük a munkáltatói jogok gyakorlása;
f) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai ellen kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
h) az Egyesület más egyesülettel (társadalmi szervezettel) való egyesülésének, valamint
feloszlásának, illetve megszűnésének kimondása
i) feloszlás (megszűnés) esetén az egyesületi vagyon további sorsáról történő döntés;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a közhasznúsági jelentés elfogadása;
l) a végelszámoló kijelölése;
m) döntés minden olyan ügyben, amelyet a jelen alapszabály a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
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VI.3.3. Az Egyesület Közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egyszer az Elnök,
akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes meghívó küldésével vagy közzétételével az
Egyesület székhelyére, illetve külső helyszínre hívja össze. Ezen kívül össze kell hívni a
Közgyűlést a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére, továbbá a tagság egyharmadának
az ok és cél megjelölésével tett kívánságára, valamint akkor, ha ezt az illetékes bíróság
elrendeli.
Az alapszabály VI.3.5.-VI.3.6. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
VI.3.5. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze a tagoknak küldött írásbeli meghívóval, amely a
Közgyűlés időpontját, helyszínét, napirendjét és az írásbeli beszámolókat is tartalmazza. A
tagokat igazolható módon, írásban postai úton vagy a tag által kifejezetten erre a célra
megadott e-mail címre küldött meghívóval kell meghívni olyan módon, hogy a meghívók
elküldése és a Közgyűlés időpontja között legalább 8 napnak el kell telnie.
VI.3.6. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és a Felügyelő
Bizottság a Közgyűlést összehívó Elnöktől írásban kérhetik a napirend kiegészítését, a
kiegészítés indoklásával.
A napirend kiegészítése tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése
tárgyában nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Az alapszabályba az alábbi, új VI.3.7. pont kerül:
VI.3.7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van
és a Közgyűlést szabályszerűen hívták össze. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál és a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.
Az alapszabály VI.3.7.-VI.3.13. pontjainak számozása VI.3.8.-VI.3.14.-re módosul, és ezen pontok
helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
VI.3.8.

Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a
határozatképességhez szükséges számban, ugyanazon tárgysorozattal — újabb közgyűlést
kell tartani. Az újból összehívott Közgyűlés az eredetileg felvett napirend kérdéseiben a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésre vonatkozó meghívóban
közölni kell a megismételt Közgyűlés időpontját, és azt a figyelmeztetést, hogy a változatlan
napirenddel megtartott újabb Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes.
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VI.3.9. A szabályszerűen közölt napirenden kívüli ügyekben a Közgyűlés csak akkor hozhat
döntést, ha valamennyi szavazásra jogosult tag jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárult. A Közgyűlést, amennyiben nem
szabályszerűen hívták össze, csak akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához.
VI.3.10. A tag tagsági jogait képviselőn keresztül gyakorolhatja.
VI.3.11. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
vagy egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
VI.3.12. A Közgyűlés az Egyesület közhasznú szervezetté nyilvánítására tekintettel nyilvános.
Döntéseit, határozatait a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
Kivétel:
- az Egyesület alapszabályának módosításához a Közgyűlésen jelenlévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel,
- az Egyesület céljainak módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel,
- a tag kizárásáról, a tisztségviselők visszahívásáról, az Egyesület más egyesülettel való
egyesüléséről vagy szétválásáról a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott
szavazati aránya szükséges.
VI.3.13. A Közgyűlésre az Egyesület a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviselőjét
meghívja.
VI.3.14. A Közgyűlést az Elnök vagy az Elnök által javasolt és a Közgyűlés által megszavazott
levezető elnök vezeti. A Közgyűlés az ülés megkezdésekor a levezető elnök által javasolt
jegyzőkönyvvezetőt, két hitelesítő tagot, szavazatszámláló bizottságot választ.
Az alapszabály VI.4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
VI.4.1. A Közgyűlések között az Egyesület legfőbb vezető-, végrehajtó-, és ügyvezető szerve a 3
tagból álló, a Közgyűlés által 5 évre választott Elnökség, élén az Elnökkel. Az Elnökség
tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői, az elnökségi tagsági viszony az elfogadással jön
létre.
Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeknek megfelel, és
nem
esik kizáró ok alá.
Az elnökségi tagság megszűnik
a) a tisztségről történő lemondással, melyet az Elnökség ülésén kell bejelenteni és a
bejelentést jegyzőkönyvben kell rögzíteni, vagy a lemondást írásban, igazolható módon
kell közölni.
b) visszahívással
c) a határozott idő elteltével, a határozott időre választott Elnökség esetén.
Az alapszabály VI.4.3.-VI.4.4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
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VI.4.3. Az Elnökség határozatképes, ha ülésein tagjainak fele plusz egy fő jelen van, ülései
nyilvánosak, határozatait egyszerű szótöbbséggel, a személyi kérdések kivételével nyílt
szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
VI.4.4. Az Elnökség feladata, hatásköre:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvény által előírt intézkedések megtétele;
m) a tag felvételéről való döntés.
Az alapszabály VI.4.4.-VI.4.5. pontjainak számozása VI.4.5.-VI.4.6.-ra módosul, és az új VI.4.6.
pont szövege a következő:
VI.4.6. Az Elnökség működése:
a) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évenként tartja, melyet a napirend
közlésével írásban, 8 nappal korábban kiküldött meghívóval az Elnök hív össze, továbbá
gondoskodik azok előkészítéséről és levezetéséről.
b) Az Elnökség feladat- és hatáskörében eljárva határozatokat hoz.
Az alapszabály VI.6.12. pontja az alábbiak szerint módosul:
VI.6.12. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon minden tag jelen van. Ügyrendjét
maga állapítja meg, és azt a Közgyűlés hagyja jóvá. Határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza. Az ülésekről az elnök jegyzőkönyvet vezet, melyet a tagok aláírnak.
Az alapszabály az alábbi új, VI.6.13.-VI.6.14. pontokkal egészül ki:
VI.6.13. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását bármely tagja az ok és a cél megjelölésével
írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles
intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Ha az elnök a kérésnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés
összehívására.
VI.6.14.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát,
hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó
tevékenységre is kiterjessze.
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Az alapszabály az alábbi VI.6.15.-VI.6.16. pontokkal egészül ki:
VI.6.15. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a
Felügyelő Bizottság tagjának lemondó nyilatkozatát az Egyesület elnökéhez kell címezni.
VI.6.16. A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződéssel okozott kárért
való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.
Az alapszabály VII.1 pontja az alábbi e) alponttal egészül ki:
e)
Az Egyesület céljaival és tevékenységével összhangban meghirdetett hazai és nemzetközi
pályázaton elnyert támogatások.
Az alapszabály az alábbi, új IX. fejezettel egészül ki:
IX. Összeférhetetlenség
IX.1. A döntést hozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az
a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület –mint közhasznú szervezet- cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
Egyesület által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő
cél szerinti juttatás.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
vagy egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntést hozó, illetve ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a Közgyűlés
azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be);
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a
jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül-kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást-, illetve
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d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozó: a
házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér-; hozzátartozó: a közeli
hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa)
IX.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
b) amellyel szemben z állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
IX.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt. (Vezető tisztségviselőnek számít az Egyesület ügyvezető és képviseleti
szervének tagjai, továbbá a felügyelő szerv elnöke és tagja.)
IX.4. Közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest valamint e
személyek közeli hozzátartozóját ilyen – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az
Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
Az alapszabály korábbi IX. fejezetének számozása X.-re módosul, a korábbi X. számozása pedig
XI.-re.
Az Alapszabály Egyéb rendelkezések című fejezetének száma XII.-re módosul.
Az alapszabály kiegészül az alábbi új, XIII. fejezettel:

XIII. Az Egyesület megszűnése
XIII.1. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a Közgyűlés kimondja megszűnését;
b) a bíróság megszűnteti;
c) az Egyesület megvalósította célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
d) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, valamint
Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárást követően az
Egyesületet a nyilvántartásból a bíróság törli
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XIII.2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
XIII.3. A fennmaradó vagyon sorsáról –a Közgyűlés döntésének hiányában- a nyilvántartó bíróság
a törlést kimondó határozatában rendelkezik; a vagyonátruházás teljesítésére szükség
esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével
száll át az új jogosultra.
XIII.4. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor
fennmaradó egyesületi vagyont át kell adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Az Egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az Egyesület
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a
vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános
szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.
XIII.5. Jogutódlással történő megszűnés esetén az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
XIII.6. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
Az alapszabály XIV. fejezete az alábbiak szerint módosul:

XIV. Záró rendelkezések
XIV.1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.
törvény), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
XIV.2. Az Egyesület meghatalmazza az Egyesület Elnökét és a jegyzőkönyvvezetőt a szükséges
módosítások átvezetésével, a jogi dokumentumok elkészítésével és aláírásával.
XIV.3. Az Egyesület meghatalmazza az Egyesület Elnökét, hogy a módosított Alapszabály
záradékoltatása érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál, nyilvántartása
érdekében pedig az illetékes bíróságnál járjon el.

14/2014. (V.15.) sz. határozat:
"A közgyűlés meghatalmazza dr. Böszörményi-Nagy Krisztina ügyvédet (1122 Budapest,
Városmajor utca 26/B.), hogy a jelen közgyűlésen elfogadott módosításoknak megfelelően az
Egyesület Alapszabályát egységes szerkezetbe foglalja, ellenjegyezze, majd a Magyar Katolikus
Konferencia által történt záradékolás után a Fővárosi Bírósághoz benyújtsa, és az Egyesület
képviseletét ennek során az ügyvédi törvény előírásai szerint ellássa; valamint hogy az Egyesület
közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételi kérelmét az előírt mellékletekkel együtt a Fővárosi
Bírósághoz benyújtsa.”
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A 2014. dec. 01-i rendkívüli közgyűlés határozatai

1/2014. (XII.01.) sz. határozat:
"A 2014. december 01-i rendkívüli közgyűlés levezető elnöke Radnai Jenő ("levezető elnök")."
2/2014. (XII.01.) sz. határozat:
"A 2014. december 1-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Gutai Gabriella, a jegyzőkönyv
hitelesítők Juhászné Bucsek Mária és Gyorgyovich Gábor szavazatszámláló bizottsága pedig
Radnai Jenőné és Losits Anna Katalin."
3/2014. (XII.01.) sz. határozat:
"A 2014. december 1-i rendkívüli közgyűlés napirendje a meghívóban közzétettel megegyezően:
1. A rendkívüli közgyűlés megnyitása
a. Határozatképesség megállapítása
b. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámláló bizottság
megválasztása
c. Napirend elfogadása
2. A 2014. máj. 15-i közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítás revíziója.
a. A Fővárosi Törvényszék megállapításai a 2014. máj. 15-i közgyűlésen módosított
Alapszabály és mellékleteinek hiányosságairól
b. A hiányosságok felszámolása érdekében végrehajtott újabb módosítások és
dokumentumok bemutatása.
3. Határozathozatal az újból módosított Alapszabály elfogadásáról
4. Eljárási ügyek
a. Határozathozatal az alapszabály felterjesztéséről a Fővárosi Törvényszékre
b. Határozathozatal a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem újbóli
előterjesztéséről
c. Jegyzőkönyv aláírása”

4/2014. (XII. 01.) sz. határozat:
“A közgyűlés az Egyesület alapszabályát az alábbiak szerint módosítja. A közgyűlés tudomásul
veszi, hogy a korábbi alapszabályból kikerülő rendelkezések áthúzással, a módosított
rendelkezések pedig aláhúzott, félkövér betűtípussal kerültek az Alapszabály szövegébe. A
módosított Alapszabály a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.
5/2014. (XII. 01.) sz. határozat:
„A rendkívüli közgyűlés felhatalmazza Bíró Lászlót, az Egyesület Elnökét, hogy dr. BöszörményiNagy Krisztina ügyvédet (1122 Budapest, Városmajor utca 26/B.) megbízza
 a jelen Jegyzőkönyv ellenjegyzésével;
 a jelen Jegyzőkönyvnek, Jelenléti ívnek és az újból módosított Alapszabálynak a Fővárosi
Bírósághoz hiánypótlás keretében és hatályba léptetés céljából megküldésével;
 az Egyesület vezető tisztségviselőinek és a Felügyelő Bizottság tagjainak kiegészített
elfogadó nyilatkozatait a Fővárosi Bírósághoz hiánypótlás keretében történő
megküldésével;
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 az Egyesület közhasznú jogállása nyilvántartásba vételi kérelmének az előírt mellékletekkel
együtt a Fővárosi Bíróság hiánypótlási végzésében megjelölt módosításokkal a Fővárosi
Bírósághoz történő benyújtásával.”

23

A 2015. máj. 28-i közgyűlés határozatai

1/2015. (V.28.) sz. határozat:
"A 2015. május 28-i közgyűlés levezető elnöke Radnai Jenő ("levezető elnök")."
2/2015. (V.28.) sz. határozat:
"A 2015. május 28-i közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Gutai Gabriella, a jegyzőkönyv hitelesítők
Juhász Bálint és Gyorgyovich Gábor szavazatszámláló bizottsága pedig Radnai Jenőné és Losits
Anna Katalin."
3/2015. (V.28.) sz. határozat:
"A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését, annak meghallgatása után azt egyhangúan,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.”
4/2015. (V.28.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Elnökség beszámolója, valamint a Felügyelő Bizottság javaslata alapján
egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület 2014-es évi működési
beszámolóját.”
5/2015. (V.28.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Elnökség beszámolójának valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület
2014-es évi gazdálkodási beszámolóját.”
6/2015. (V.28.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Egyesület 2015. évi költségvetési és cselekvési tervét elfogadja."
7/2015. (V.28.) sz. határozat:
„A közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a Fővárosi Törvényszék megerősítette az Egyesület
közhasznú jogállását, lehetővé téve ezzel, hogy működését folytassa, valamint hogy a módosított
Alapszabály mindenben megfelel a törvényes előírásoknak.”
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A 2016. máj 31-i közgyűlés határozatai

1/2016. (V.31.) sz. határozat:
"A 2016. május 31-i közgyűlés levezető elnöke Radnai Jenő ("levezető elnök")."

2/2016. (V.31.) sz. határozat:
"A 2016. május 31-i közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Gutai Gabriella, a jegyzőkönyv hitelesítők
Móger-Rassay Virág és Dr. Böszörményi Nagy Krisztina, szavazatszámláló bizottsága pedig
Radnai Jenőné és Móger-Rassay Virág."

3/2016. (V.31.) sz. határozat:
"A 2016. május 31-i közgyűlés kiegészített napirendje:
1. A Közgyűlés megnyitása
a. Határozatképesség megállapítása
b. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámláló bizottság
megválasztása
c. Napirend elfogadása
2. Beszámolás az Egyesület 2015. évi tevékenységéről
a. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2015. évi működéséről
b. Az Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése
c. A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2015. évi gazdálkodásának vizsgálatáról a
számviteli törvényben előírtak szerint
3. A beszámolók megvitatása, elfogadása, határozathozatal
a. Határozat az Egyesület 2015. évi működési beszámolójának elfogadásáról
b. Határozat az Egyesület 2015. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról
c. Határozat a Felügyelő Bizottságnak az Egyesület 2015. évi gazdálkodása vizsgálatáról
szóló jelentésének elfogadásáról
4. 2016. évi tervek ismertetése
a. Az Egyesület 2016. évi működési terve
b. Az Egyesület 2016. évi gazdálkodási terve
5. A 2016. évi tervek megvitatása, elfogadása, határozathozatal
a. Határozat az Egyesület 2016. évi működési tervének elfogadásáról
b. Határozat az Egyesület 2016. évi gazdálkodási tervének elfogadásáról
6. Tisztújítás
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a. Az Egyesület elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
7. Egyebek”

4/2016. (V.31.) sz. határozat:
"A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését, annak meghallgatása után azt egyhangúan,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.”

5/2016. (V.31.) sz. határozat:

"A közgyűlés az Elnökség beszámolója, valamint a Felügyelő Bizottság javaslata alapján
egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület 2015-ös évi működési
beszámolóját.”

6/2016. (V.31.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Elnökség beszámolójának valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület
2015-es évi gazdálkodási beszámolóját.”

7/2016. (V.31.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Egyesület 2016. évi költségvetési és cselekvési tervét elfogadja."

8/2016. (V.31.) sz. határozat:

"A Közgyűlés az Egyesület elnökévé megválasztja Bíró Lászlót (a. n.: Czéh Julianna) 1053
Budapest, Papnövelde u. 7. Sz. alatti lakost a 2021. évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő
időtartamra."

9/2016. (V.31.) sz. határozat:
„A közgyűlés az Egyesület Elnökhelyettesévé megválasztja Radnai Jenőt (a. n.:_Nagy Krisztina)
1015 Bp. Toldy Ferenc u. 48. sz. alatti lakost a 2021. évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő
időtartamra."
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A 2017. máj 16-i közgyűlés határozatai

1/2017. (V.16.) sz. határozat:
"A 2017. május 16-i közgyűlés levezető elnöke Radnai Jenő ("levezető elnök")."

2/2017. (V.16.) sz. határozat:
"A 2016. május 31-i közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Gutai Gabriella, a jegyzőkönyv
hitelesítők Móger-Rassay Virág és Dr. Böszörményi Nagy Krisztina, szavazatszámláló
bizottsága pedig Radnai Jenőné és Juhász Bálint."

3/2017. (V.16.) sz. határozat:
A Magyar Katolikus Családegyesület 2017. május 16-i közgyűlésének napirendje a
következő:
1. A közgyűlés megnyitása
a. Határozatképesség megállapítása
b. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámláló bizottság
megválasztása
c. Napirend elfogadása
2. Beszámoló az egyesület 2016. évi tevékenységéről
a. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2016. évi működéséről
b. Az Egyesület 2016. évi közhasznúsági jelentése
c. A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2016. évi gazdálkodásának vizsgálatáról, a
számviteli törvényben előírtak szerint
3. A beszámolók megvitatása, elfogadása, határozathozatal
a. Határozat az Egyesület 2016. évi működési beszámolójának elfogadásáról
b. Határozat a Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményét összefoglaló jelentésről,
melyet az Egyesület 2016. évi gazdálkodása tárgyában folytatott
c. Határozat az Egyesület 2016. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról
4. A 2017. évi tervek ismertetése
a. Az Egyesület 2017. évi működési terve
b. Az Egyesület 2017. évi gazdálkodási terve
5. A 2017. évi tervek megvitatása, elfogadása, határozathozatal
a. Határozat az Egyesület 2017. évi működési tervének elfogadásáról
b. Határozat az Egyesület 2017. évi gazdálkodási tervének elfogadásáról
6. Tisztújítás – a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
a. Határozat a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról
7. Egyebek

4/2017. (V.16.) sz. határozat:
"A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését, annak meghallgatása után azt egyhangúan,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.”
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5/2017. (V.16.) sz. határozat:

"A közgyűlés az Elnökség beszámolója, valamint a Felügyelő Bizottság javaslata alapján
egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül helybenhagyta és elfogadta az
Egyesület 2016-os évi működési beszámolóját.”

6/2017. (V.16.) sz. határozat:

"A közgyűlés az Egyesület egyszerűsített éves beszámoló mérlege és egyszerűsített éves
beszámoló eredmény kimutatása valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának
meghallgatása után egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az
Egyesület 2016-os évi gazdálkodási beszámolóját.”

7/2017. (V.16.) sz. határozat:

"A közgyűlés az Egyesület 2016. évi költségvetési és cselekvési tervét elfogadja."

8/2017. (V.16.) sz. határozat:

"A Közgyűlés az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Dr. Gáll Mártont
1125. Budapest, Városkúti út 19/A sz. alatti lakost a 2020. évi rendes közgyűlés
időpontjáig terjedő időtartamra."

9/2017. (V.16.) sz. határozat:

"A Közgyűlés az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Gorove István
1027. Budapest, Frankel Leo út 5. sz. alatti lakos alatti lakost a 2020. évi rendes
közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra."

10/2017. (V.16.) sz. határozat:

"A Közgyűlés az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Dr.
Böszörményi-Nagy Krisztina 1122 Budapest, Városmajor u. 26/B sz. alatti lakost a 2020.
évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra."
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A 2018. máj 22-i közgyűlés határozatai

1/2018. (V.22.) sz. határozat:
"A 2018. május 22-i közgyűlés levezető elnöke Radnai Jenő ("levezető elnök")."

2/2018. (V.22.) sz. határozat:
"A 2018. május 22-i közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Gutai Gabriella, a jegyzőkönyv hitelesítők
Móger-Rassay Virág és Dr. Böszörményi Nagy Krisztina, szavazatszámláló bizottsága pedig
Radnai Jenőné és Juhász Bálint."

3/2018. (V.22.) sz. határozat:
A Magyar Katolikus Családegyesület 2018. május 22-i közgyűlésének napirendje a következő:
1. A közgyűlés megnyitása
d. Határozatképesség megállapítása
e. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámláló bizottság
megválasztása
f. Napirend elfogadása
2. Beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről
c.
Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2017. évi működéséről
d.
Az Egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentése
e.
A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2017. évi gazdálkodásának
vizsgálatáról, a számviteli törvényben előírtak szerint
3. A beszámolók megvitatása, elfogadása, határozathozatal
c.
Határozat az Egyesület 2017. évi működési beszámolójának elfogadásáról
d.
Határozat a Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményét összefoglaló jelentésről,
melyet az Egyesület 2017. évi gazdálkodása tárgyában folytatott
e.
Határozat az Egyesület 2017. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról
4. A 2018. évi tervek ismertetése
c.
Az Egyesület 2018. évi működési terve
d.
Az Egyesület 2018. évi gazdálkodási terve
5. A 2018. évi tervek megvitatása, elfogadása, határozathozatal
c.
Határozat az Egyesület 2018. évi működési tervének elfogadásáról
d.
Határozat az Egyesület 2018. évi gazdálkodási tervének elfogadásáról
6. Egyebek
4/2018. (V.22.) sz. határozat:
"A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését, annak meghallgatása után azt egyhangúan,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.”

5/2018. (V.22.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Elnökség beszámolója, valamint a Felügyelő Bizottság javaslata alapján
egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül helybenhagyta és elfogadta az Egyesület 2017es évi működési beszámolóját.”
29

6/2018. (V.22.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Egyesület egyszerűsített éves beszámoló mérlege és egyszerűsített éves
beszámoló eredmény kimutatása valamint a Felügyelő Bizottság javaslatának meghallgatása után
egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület 2017-es évi
gazdálkodási beszámolóját.”

7/2018. (V.22.) sz. határozat:
"A közgyűlés az Egyesület 2018. évi költségvetési és cselekvési tervét elfogadja."
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A 2019. máj 28-i közgyűlés határozatai

1/2019. (V.28.) sz. határozat:
"A 2019. május 28-i közgyűlés levezető elnöke Radnai Jenő ("levezető elnök")."
2/2019. (V.28.) sz. határozat:
„A 2019. május 28-i közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Gutai Gabriella, a jegyzőkönyv hitelesítők
Móger-Rassay Virág és Dr. Böszörményi Nagy Krisztina, szavazatszámláló bizottsága pedig
Radnai Jenőné és Juhász Bálint."
3/2019. (V.28.) sz. határozat:
A Magyar Katolikus Családegyesület 2018. május 28-i közgyűlésének napirendje a következő:
1. A közgyűlés megnyitása
a. Határozatképesség megállapítása
b. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámláló bizottság
megválasztása
c. Napirend elfogadása
2. Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről
a. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2018. évi működéséről
b. Az Egyesület 2018. évi közhasznúsági jelentése
c. A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2018. évi gazdálkodásának vizsgálatáról, a
számviteli törvényben előírtak szerint
3. A beszámolók megvitatása, elfogadása, határozathozatal
a. Határozat az Egyesület 2018. évi működési beszámolójának elfogadásáról
b. Határozat a Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményét összefoglaló jelentésről,
melyet az Egyesület 2018. évi gazdálkodása tárgyában folytatott
c. Határozat az Egyesület 2018. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról
4. A 2019. évi tervek ismertetése
a. Az Egyesület 2019. évi működési terve
b. Az Egyesület 2019. évi gazdálkodási terve
5. A 2019. évi tervek megvitatása, elfogadása, határozathozatal
a. Határozat az Egyesület 2019. évi működési tervének elfogadásáról
b. Határozat az Egyesület 2019. évi gazdálkodási tervének elfogadásáról
6. Egyebek
4/2019. (V.28.) sz. határozat:
"A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését, annak meghallgatása után azt egyhangúan,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.”

5/2019. (V.28.) sz. határozat:

"A közgyűlés az Elnökség beszámolója, a közhasznúsági melléklet, valamint a Felügyelő Bizottság
javaslata alapján egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül helybenhagyta és elfogadta az
Egyesület 2018-as évi működési beszámolóját.”
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6/2019. (V.28.) sz. határozat:

"A közgyűlés az Egyesület egyszerűsített éves beszámoló mérlege és egyszerűsített éves
beszámoló eredmény kimutatása valamint a Felügyelő Bizottság javaslata alapján egyhangúan,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egyesület 2018-es évi gazdálkodási
beszámolóját.”

7/2019. (V.28.) sz. határozat:

"A közgyűlés az Egyesület 2019. évi költségvetési és cselekvési tervét elfogadja."
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A 2020. június 15-i közgyűlés 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. (VI.15.) sz. határozat
"A Közgyűlés megismerkedve a Felügyelő Bizottság 2020. május 4-én kelt jelentésével azt
jóváhagyólag elfogadja.”
2/2020. (VI.15.) sz. határozat
"A Közgyűlés az Egyesület 2019-es évi működési beszámolóját a Felügyelő Bizottság javaslata
alapján jóváhagyólag elfogadja.”
3/2020. (VI.15.) sz. határozat
"A Közgyűlés az Egyesület Egyszerűsített Éves Beszámolóját és Közhasznúsági Mellékletét,
valamint Kiegészítő Mellékletét a Felügyelő Bizottság javaslata alapján jóváhagyólag elfogadja”
4/2020. (VI.15.) sz. határozat
"A Közgyűlés az Egyesület 2020. évi működési és költségvetési tervét a Felügyelő Bizottság
javaslata alapján elfogadja."
5/2020. (VI.15.) sz. határozat
„A Közgyűlés figyelembe véve az Elnökség állásfoglalását azokról a körülményekről, amelyek
miatt az Egyesület céljainak megvalósítása lehetetlenné vált, felhatalmazza az Elnökséget, hogy
indítsa el az Egyesület 2020. június 15-i kezdettel történő jogutód nélküli végelszámolási eljárását.
(l. Alapszabály XXIII.1./c). Az egyesület jogutód nélküli megszűnésére azért kerül sor, mert az
Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg [Ptk. 3:84.
§ a) pont]."
6/2020. (VI.15.) sz. határozat
"A Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján megválasztja végelszámolónak az Egyesület eddigi
elnökhelyettesét, Radnai Jenőt elnökhelyettesi javadalmazásának fenntartásával.”
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7/2020. (VI.15.) sz. határozat
"A Közgyűlés felhatalmazza a végelszámolót, hogy a végelszámolás jogi, adminisztratív és
hatósági ügyeinek intézésére Dr. Böszörményi Nagy Krisztina (1122 Bp. Városmajor u. 26/B.)
ügyvéddel szerződést kössön.”
8/2020. (VI.15.) sz. határozat
"A Közgyűlés felhatalmazza a végelszámolót, hogy kössön szerződést a végelszámolás gazdasági,
pénz- és adóügyeinek intézéséről a Kisze Bt-vel, székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 105. II.1,
adószáma: 22573566-1-43, képviseli Csiky Lajos üzletvezető.”
9/2020. (VI.15.) sz. határozat
„A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a végelszámoló javaslatát, hogy a Közgyűlés az
Egyesületnek a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyonát a Magyar
Bioetikai Társaságra (Adószám: 18052277-1-43) hagyja. A Magyar Bioetikai Társaság Elnöksége
a fennmaradó vagyon átvételéhez hozzájárult.”
10/2020. (VI.15.) sz. határozat
„A Közgyűlés Dr. Gáll Mártonnak, az FB elnökének elnöki mandátumát az Egyesület
végelszámolásának befejeztéig meghosszabbítja.
11/2020. (VI.15.) sz. határozat
„A Közgyűlés Gorove Istvánnak, az FB tagjának mandátumát az Egyesület végelszámolásának
befejeztéig meghosszabbítja.
12/2020. (VI.15.) sz. határozat
„A Közgyűlés Dr. Böszörményi Nagy Krisztinának, az FB tagjának mandátumát az Egyesület
végelszámolásának befejeztéig meghosszabbítja.
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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.

