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VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET. 

1122 Budapest, Csaba utca 5. 
 
 

Címzettek az Városmajori Katolikus Egyesület elnökségének tagjai: 
Kövesdy Tamás elnök 
Bottyán Lívia tag 

Frigyesné Váli Márta  tag 
Kincses Zoltán  tag 
Taczman Péter  tag 
Bécsy Károly Családos Tagozat vezető 
Mihálffy Veronika Ifjúsági Tagozat vezető 
Forgács Alajos plébános 

Mihálffy Imre KVT delegált 
 
 

Tárgy: írásbeli szavazás kezdeményezése 
 
 

Tisztelt Elnökségi Tagok! 

 
 
Az Egyesület Alapszabálya 31/B. §-ában írt szabályok szerint ezennel az alábbi határozatok meghozatala 
tárgyában az alábbi határozat meghozatalát kezdeményezem:  

 
 

1. a Városmajori Márton Áron Alapítvány kuratóriumának kijelölése 

 

Az elnökség egyhangú határozattal a Városmajori Márton Áron Alapítvány kuratóriumának elnökét 

és alábbi tagjait újabb 3 évre kijelöli kuratóriumi elnöki illetve tagi tisztségre: 

Juhász András  elnök lakik: 1122 Budapest, Maros utca 38. 1 em. 8 a. 

Krebs Zoltán  tag lakik: 1013 Budapest, Attila út 35. 

Nyéky Kálmán  tag lakik: 1037 Budapest, Kiscelli köz 5/c. 

Palotainé Töltési Anna tag lakik: 1024 Budapest, Káplár u. 4/c.  

Gelley Farkas Dávid  tag lakik: 1126 Budapest, Böszörményi út 3/c. 

 
Budapest, 2021. május 7. 

 
 

 
Bottyán Lívia 

ügyvezető alelnök 
 
 

Alapszabály 31/B. § Írásbeli szavazás 
1. Az Ügyvezető Alelnök két elnökségi ülés közötti időben az Elnökség hatáskörébe tartozó 
kérdésben írásbeli szavazást rendelhet el a határozati javaslat és annak eldöntéséhez szükséges 
információk közlésével (indítvány). Az indítványt az elnökségi tagokkal elektronikus levél útján kell 
közölni és egyidejűleg a döntéshozatal nyilvánossága érdekében az egyesület honlapján az erre a célra 
kialakított aloldalon is közzé kell tenni.  

2. Az Elnökség tagjai szavazatukat az indítványról annak megtételétől számított 3 napon belül 
elektronikus levél vagy más írásbeli közlés útján közölhetik az Ügyvezető Alelnökkel. E határidőben 
bármely elnökségi tag kérheti elnökségi ülés összehívását az adott kérdés megtárgyalására.  
3. Az írásbeli határozat akkor tekintendő elfogadottnak, ha azt az Elnökség több mint fele 
támogatja. Ha a határozat elfogadásához vagy elvetéséhez szükséges szavat beérkezett vagy a határidő 
letelt, az Ügyvezető Alelnök a szavazást lezárja és az eredményt az Elnökség tagjaival elektronikus levél, 
a nyilvánossággal, az indítvánnyal azonos módon közzéteszi.  

4. Az írásbeli szavazásról a 34. § szerint jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 


