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a VArosmajori
KatolikusEgyesiilet
elndksegdnek
2015.januAr25-6n20:056rakorkezd6d6iilisiriil
Az iil6shelyszine:
V{rosmrjori J6zusSzivePl€bida, Pl6b6nia6piilet(1122Budapest,
lgnotusutca9.)
Jelenvannak:
Elniiks6gitagok: BecsyKaroly,H6j Akos,Horv6thZoltiin,Miklosi Balazs,Mihelffylnre, Vizlar6
Fodor Ildik6.
VAKE tsgok:
Mih61ffyAndrea,Tdlt6si Alrna, Csepdnl cAbor, TaczmanP6tet Antal Szil6rd,Varga
P6tet RieszDomonkos,GeueyD6vid, Krebs Zoltrin, KincsesZoltiin, Ny6ki K6lm6n
Az elniikseghat6rozatk€pes. Az iildst vezeti:Viz),n6Fodor Ildi
Napirendipontok:
1. K6sziil6sa tavaszikdzgdl6sre
2. VMAA - helyzetjelent6s
3. Rdvidbeszamol6kaz6szi/t6li programok6l (Taiz6,sport szerda,pingpong,fiatalokprogramjai
stb.)
4. El6ttiink all6 esem6nyek[farsang,tabor, Hazasseg
hete,stb....J
5. PilyAzatitennival6k
6. 2015-es6vi kdlts6gvetdsi
terv elk6szit6se
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Vizyn€ Fodor Ildik6 elmondja,hogy a 2015-sevbenletelik az elndks6g3 evesmand6tuma.
A tavasszal
megtartand6kijzg il6s hivatott megv6lasaaniaz tj elndks6gitagokat.
Ehlez kapcsol6d6an
Hejj Akos megkdrdezte
a jelenlev6elncjksdgi
tagokat,tudjek e vdllalni a jdv6ben a
tisztseget,atnennyibena tagsegene igen)'t tart. A jelenl6v6k nyilatkoznak,Mikl6si Bal6zses Horv'th Zoltin
nem vallalja tovabb a tisztsdget,B6csy Kriroly €s Viz)'n€ Fodor Ildik6 v lalj6k megv6lasztasukeset6na
munkafollratisrt . Hejj Akosbejelenti,hogynemtudjaazrij ciklusbanaz elniikitisztseget
vellalni.
H€jj Akos a tiszts6gekm€gfjit6senakmegfelel6el6k6szitdse
drdekdben
kezdemdnyezi
egyjelit]6 bizottseg
javasolja,
javaslalot
felaliteset.Ajel6l6bizotts6g
feladatiulazt
hogyelsi!l6pesben
a bizotts6g
tegyenszemelyi
jel61ts6g
az egyes tisrsegekre, azonbana
elfogadds6r6lm€g ne folyassanak egyeztet6slaz €rintettektel,
j6vahaS/ottjelijlti listit terjesszek
hanema bizottsag5ltal egyszenii
sz6tiibbs6ggel
az elndks6gel€.Javaslata
szedntaz elnajks6gmajd ettekintveajel6ltek listejAthatrroz arcl, hogy meiy jeltilteket t6mogat6s ekkor k6ri
fel a jeldldbizoftsagot
meg az igy kiv6lasdottjeldlteket,hogy vrillal.jik-ea
arm, hogy nyilatkoztassak
jelitlts6getill. esetleges
megvdlasztisuk
esetdna 3 ives manditumot6s az elnitksigimunk6ban
tiirtdniiaktiv
ftszv6telt.
Elhangzott tov6bb6az is, hogy az eln6ksdg6ltal igy felk€rt jekilteken feliil a tagsagsaj6t magais 6llithat
tov6bbijeldlteketa kdzgyril6sen.
vag! m6r azl megel6z6en,
ezzelak6rtov6bbb6vitvea megvalaszthat6ak
kdret.
1/20150125.s2.
hstirozst: Az elndks6geg/ijntetii igen szayszattrlelfogadtao jel6l6 bizottsig fel6lit{sdt, 6s
annaktsgiiul Mihiffy Imr6t, Mikl6si Balizst, TaczmsnP6tert6sRieszDomonkostk6rte fel. Hrtdrozrt{val
diintiitt arnil is, hogy a jelitl6bizottsagez ij €lndk szem6ly6re,
s liatalok tagozatinakvez€t6j6re,e cselddos
tagozatvezet6j6re,vahmint a tov{bbi elniiks6gitagokrs is t€gyem€gszem6lyijavaslatrit.
Tdlt€si Anna beszimolta VN44 Alapitv6nyelm t pdnziigyi6vdrdl.A kie$/ensilyozoftgazdelkoddsnak
jawlt a tavalyel6tti 6vhezkepest,n6tt az egyenlegkb 150efttal,ami
kdszdnhet6en
az alapitvenyegyenlege
igy dsszesen
5,9Mio Ffot tesz ki. A VAKEp6nzdszk6zeinek
egyenlege2,2mft volt 6v v686n,Gy a teljes
vagyon8,1mft.
Az elniiks€gcelul trire ki a kdvetkezdh6napokbansorra kertil6 programokszervez6inek
felkerds6t,a
prognmok k6vet6s6t:csalidos farsang,d6lvid€ki hdtv6gi tira szem6lyaut6kkal,csaladosev€26s,piispdki
sz€khelyl6togat6s,
hrizassAg
heteprogmmsorozat.
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Cs6p6nl G6boratya az idei csal6dost6bor szervezes6vel
kapcsolatbanjavasoltaeS/ vezet6i teamfel6llitAs6t,
amelybenii mag4 a pl6b6ni6hoztartoz6egyik szenetesikiizdssegk6pviseliije,M{ria n6vdr,az elmflt 6vek 12 Liborvezet6i hi,zasp6rja,valamint a jbv6ben taborszervezestv6lla16 l-2 h zasp{t v6llalna r€szt, igy
megosztvaa tiborvezet€s ,,terhdt", iiriim6t. G6bor atya a febru6r 3-i els6 tr{borszervez6imegbesz6l6srea
rdsztvev6hazaspArok
felkdresdtaz Egyesiileffebizta.
MihaltTl Andreajelezte,hogy a 2015-sszakmaiis miikdddsipAlyazatok
hamarosan
kiir6srakeriilnek.A
t6mAkrkal,pelydzand6 anlagokl@l fel kell k6sziilni. P6lyiizati ..segddekre"van sziiksdg: ,,6r-keresdke",
,,fogalmaz6kra"az elmtlt 6s a tervezend6tev6kenys6geklelkapcsolatban,munkajogi referensre.A kor6bbi
paly6zatokban
elvetettpontokatis tjb6l el6 lehetvenni.
Taczman P6ter tejekoztattaa jelenlev(iket a 2015 6vi tervezett kdltsegvetdsrtil.Az elniiks6g vdgigvette a
kiilts€gvet6sipontokat6sminden2015 6vi Fogmmhoz kapcsol6d6t6mogat6sikeretetmeghatdrozta.
2/20150t25.s?.h^t6ro t: Az €lndks6gegydntetii igen szrvrzattsl elfogadta ! 2015-iis6v kiilts6gt€rv6t.
Antal SzilardLij6koztattaajelenlev6keta tagdijfizetdshelyzetdr6l.
Az iil6s veget6rt 22:34-kor.
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