Jegyzőkönyv
a Városmajori Katolikus Egyesület
2018. május 27. napján
megtartott megismételt közgyűléséről
Bevezető rész:
A közgyűlést 10 óra 30 perckor Kincses Zoltán, az Egyesület elnöke megnyitja.
Az Elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlési meghívóban megjelölt időpontra az
egyesület tagjai közül 50%+1 fő nem jelent meg, így azt nem lehetett megtartani. A meghívóban
megjelölt új időpontban (2018. május 27. 10:30) a megismételt közgyűlés megtartására kerül sor.
A megismételt közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában
határozatképesnek nyilvánítja magát.
Jelen vannak: 19 szavazásra jogosult.
1/2018. (V.27.) sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással, 19igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a közgyűlési meghívóban
foglalt napirendi pontok vonatkozásában határozatképessé nyilvánítja magát.
• A közgyűlést levezető elnök megválasztása
Kincses Zoltán vállalja a közgyűlés levezetését.
Más jelölt nincs.
Jelen van: 19 szavazásra jogosult.
2/2018. (V.27.) sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással, 18 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a mai közgyűlés levezető
elnökének Kincses Zoltánt választja meg.
• Jegyzőkönyvvezető megválasztása
A levezető elnök jelöli közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Antal Szilárd rendes tagot.
Antal Szilárd rendes tag a jelölést elfogadja. Más jelölt nincs.
Jelen van: 19 szavazásra jogosult.
3/2018. (V.27.) sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással, 18 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a közgyűlés
jegyzőkönyvvezetőjének Antal Szilárd rendes tagot választja meg.
• A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
A levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Kövesdy Tamás és dr. Mihálffy Imre rendes tagokat jelöli.
Kövesdy Tamás és dr. Mihálffy Imre a jelölést elfogadja. Más jelölt nincs.
Jelen van: 19 szavazásra jogosult.
4/2018. (V.27.) sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással, 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a közgyűlés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Kövesdy Tamás rendes tagot választja meg.
5/2018. (V.27.) sz. határozat:
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A közgyűlés nyílt szavazással, 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a közgyűlés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Mihálffy Imre rendes tagot választja meg.
• Szavazatszámlálók megválasztása
A levezető elnök arra tekintettel, hogy a közgyűlésnek a tisztújítás is a napirendjén szerepel,
szavazatszámlálónak Mihálffy Andrea és Riesz Benedek rendes tagokat jelöli.
Mihálffy Andrea és Riesz Benedek a jelölést elfogadja. Más jelölt nincs.
Jelen van: 19 szavazásra jogosult.
6/2018. (V.27.) sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással, 18 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Mihálffy Andrea rendes tagot
választja meg a közgyűlés szavazatszámlálójának.
7/2018. (V.27.) sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással, 18 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Riesz Benedek rendes tagot
választja meg a közgyűlés szavazatszámlálójának.
• Napirend meghatározása
A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megismételt közgyűlés napirendjébe további
napirendi pont felvétele nem lehetséges, mint amit a meghívó tartalmaz.
A levezető elnök a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint javasolja meghatározni:
1. Beszámoló az Elnökség 2017. évi munkájáról
2. Határozathozatal a tisztségviselők megválasztásának ügyrendjéről
3. Fővédnök választása
4. Elnök választása
5. Elnökségi tagok választása
6. Felügyelőbizottsági tagok választása
7. 2017. évi Pénzügyi beszámoló és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása
8. 2017-es év „VÁKE-díj” átadása az év kitüntetettjének a közösségért tett munkájáért
Jelen van: 19 szavazásra jogosult.
8/2018. (V.27.) sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással, 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a közgyűlés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Beszámoló az Elnökség 2017. évi munkájáról
2. Határozathozatal a tisztségviselők megválasztásának ügyrendjéről
3. Fővédnök választása
4. Elnök választása
5. Elnökségi tagok választása
6. Felügyelőbizottsági tagok választása
7. 2017. évi Pénzügyi beszámoló és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása
8. 2017-es év „VÁKE-díj” átadása az év kitüntetettjének a közösségért tett munkájáért
Napirendi pontok tárgyalása:
1) Beszámoló az Elnökség 2017. évi munkájáról
Kincses Zoltán röviden beszámolt a megjelenteknek az Elnökség 2017. évi munkájáról az alábbi
pontok mentén:
• Családos tábor
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• Kárpátaljai Püspöki székhely látogatás
• Családos keresztút
• Hittantábor, ifjúsági lelkigyakorlatok
• Grillparty,
• a fiatalok évkezdő kirándulása
• heti sport, asztalitenisz
• pályázatok
• tagság megújítás
• bölcsők használata
Jelen van: 19 szavazásra jogosult.
9/2018. (V.27.) sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással, 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az elnökségi beszámolót
elfogadta.
2) Határozathozatal a tisztségviselők megválasztásának ügyrendjéről
A levezető elnök a tisztújítás ügyrendjére a következő javaslatot teszi:
1. A tisztújításra a következő sorrendben kerüljön sor:
a. Fővédnök megválasztása
b. Elnök jelölése és megválasztása
c. Elnökségi tagok jelölése és megválasztása
d. Felügyelő bizottság tagjainak jelölése és megválasztása
2. A jelöltek a szavazás előtt lehetőséget kapnak a rövid bemutatkozásra, elképzeléseik
ismertetésére.
3. A szavazás a Fővédnök megválasztása kivételével titkosan történik. Az Elnökség és a
Felügyelő bizottság tagjaira minden szavazásra jogosult az adott testületbe a Közgyűlés által
megválasztandó tagok létszámának megfelelő szavazatot adhat le.
4. Megválasztott elnöknek az minősül, aki a legtöbb szavazatot kapja. Szavazategyenlőség
esetén a szavazást meg kell ismételni.
5. Megválasztott Elnökségi tagoknak az a négy jelölt, Felügyelő Bizottsági tagoknak az a három
jelölt minősül, akik az adott szavazáson sorrendben a legtöbb szavazatot kapták (egy fordulós
választás). Ha az Elnökség esetén a 4., Felügyelő Bizottság esetén a 3. helyen
szavazategyenlőség állna fenn, akkor a szavazást ezen poszt betöltésére meg kell ismételni.
Jelen van: 19 szavazásra jogosult.
10/2018. (V.27.) sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással, 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a tisztújítás ügyrendjét az
alábbiak szerint határozta meg:
1. A tisztújításra a következő sorrendben kerüljön sor:
a. Fővédnök megválasztása
b. Elnök jelölése és megválasztása
c. Elnökségi tagok jelölése és megválasztása
d. Felügyelő bizottság tagjainak jelölése és megválasztása
2. A jelöltek a szavazás előtt lehetőséget kapnak a rövid bemutatkozásra, elképzeléseik
ismertetésére.
3. A szavazás a Fővédnök megválasztása kivételével titkosan történik. Az Elnökség és a
Felügyelő bizottság tagjaira minden szavazásra jogosult az adott testületbe a Közgyűlés
által megválasztandó tagok létszámának megfelelő szavazatot adhat le.
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4. Megválasztott elnöknek az minősül, aki a legtöbb szavazatot kapja. Szavazategyenlőség
esetén a szavazást meg kell ismételni.
5. Megválasztott Elnökségi tagoknak az a négy jelölt, Felügyelő Bizottsági tagoknak az a
három jelölt minősül, akik az adott szavazáson sorrendben a legtöbb szavazatot kapták
(egy fordulós választás). Ha az Elnökség esetén a 4., Felügyelő Bizottság esetén a 3. helyen
szavazategyenlőség állna fenn, akkor a szavazást ezen poszt betöltésére meg kell ismételni.
3) Fővédnök választása
Az Elnök felkérte Dr. Székely János püspököt a fővédnöki tisztség folytatására. A püspök úr a
felkérésre a közgyűlés időpontjáig nem válaszolt. Ebben a pontban határozathozatalra nincs
lehetőség.
4) – 6) Az Elnök, Elnökség, Felügyelő Bizottság jelölése és megválasztása
A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy jelölő bizottságot nem kértek fel, a tisztségekre az
Elnökség javasol jelölteket.
Az Elnökség Kövesdy Tamás rendes tagot jelöli elnöki tisztségre. További jelölt nincs.
Kövesdy Tamás elfogadja a jelölést, majd röviden bemutatkozik a közgyűlésnek.
A levezető elnök titkos szavazást rendel el az elnök személyéről.
A szavazatok összegyűjtése és megszámlálása után Riesz Benedek a szavazatszámlálók nevében
kihirdeti a szavazás eredményét:
11/2018. (V.27.) sz. határozat:
A Közgyűlés az Elnök személyére a jelenlévő, szavazásra jogosult 19 fő közül 18 db érvényes
szavazatot adott le. A leadott érvényes szavazatok közül:
18 db szavazatot Kövesdy Tamás jelölt
kapott.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés 3 évre Kövesdy Tamást választotta az Egyesület
elnökének.
A levezető elnök az Elnökség nevében javaslatot tesz az Elnökség Közgyűlés által választandó
tagjainak személyére.
Az Elnökség által javasolt jelöltek: Bottyán Lívia, Frigyesné Váli Márta, Kincses Zoltán, Taczman Péter
rendes tagok.
További jelölt nincs.
Mind a négyen elfogadják a jelölést, röviden bemutatkoznak a közgyűlésnek.
Az Elnökség által a Felügyelő Bizottságba javasolt tagok: Héjj Ákos, Miklósi Balázs, Pentelényi Jakab
rendes tagok. További jelölt nincs.
Mindhárom jelölt elfogadja a jelölést.
A levezető elnök titkos szavazást rendel el az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai
vonatkozásában.
A szavazatok összegyűjtése és megszámlálása után Riesz Benedek a szavazatszámlálók nevében
kihirdeti a szavazás eredményét:
12/2018. (V.27.) sz. határozat:
A Közgyűlés által az Elnökség tagjává választandó személyekre a jelenlévő, szavazásra jogosult 19
fő összesen 19 db érvényes szavazatot adott le. A leadott érvényes szavazatok közül:
19 db szavazatot Bottyán Lívia jelölt,
19 db szavazatot Frigyesné Váli Márta jelölt,
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18 db szavazatot Kincses Zoltán jelölt,
18 db szavazatot Taczman Péter jelölt
kapott.
Ennek alapján a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés 3 évre az alábbi rendes tagokat
választotta az Elnökség tagjává: Bottyán Lívia, Frigyesné Váli Márta, Kincses Zoltán, Taczman Péter.
13/2018. (V.27.) sz. határozat:
A Közgyűlés által a Felügyelő Bizottság tagjává választandó személyekre a jelenlévő, szavazásra
jogosult 19 fő összesen 19 db érvényes szavazatot adott le. A leadott érvényes szavazatok közül:
18 db szavazatot Héjj Ákos jelölt,
18 db szavazatot Miklósi Balázs jelölt,
19 db szavazatot Pentelényi Jakab jelölt
kapott.
Ennek alapján a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés 3 évre az alábbi rendes tagokat
választotta a Felügyelő Bizottság tagjává: Héjj Ákos, Miklósi Balázs, Pentelényi Jakab.
7) 2017. évi Pénzügyi beszámoló és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása
Taczman Péter röviden ismerteti a tagok számára az elfogadásra javasolt, korábban már elérhetővé
tett pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.
A levezető elnök szavazásra terjeszti fel a Közgyűlés számára.
Jelen van: 19 szavazásra jogosult.
14/2018. (V.27.) sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással, 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az Egyesület 2017. évi
pénzügyi beszámolóját és Közhasznúsági jelentését elfogadta.
8) 2017-es év „VÁKE-díj” átadása az év kitüntetettjének a közösségért tett munkájáért
Kincses Zoltán átadja a „VÁKE díj”-at Riesz Benedeknek, megköszönve a 2017-es évben a közösségért
végzett munkáját.
Záróima
A levezető elnök további hozzászólás hiányában megköszöni a Közgyűlés munkáját, és a Közgyűlést
11:40 perckor berekeszti.
Jegyzőkönyv lezárva.
2018. május 27.
_______________________
Antal Szilárd
jegyzőkönyvvezető

_______________________
Kincses Zoltán
levezető elnök

_______________________

_______________________

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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