
JegyzokoaE
a Virosmajori Katolikus Egyesiilet

2015. miius 1?. napiin
rnegtartott hegism€telt krizgJnil6s6t6l

Bevezet6 t€sz:

A k6zgyil6st 10:30 petckor H6jj Akos az Egyesiilet eln6ke megnyitja

Az EJn6k T6j6koztatja a rn€eleoteket, hog)- a kdzglll6si meghiv6ban megjekilt id6pontra az egyesiilet

tagjai kriziil !0%+t f6 
".- ielent meg, igy azt nem lehetett megtartani, A meghiv6ban megjel6lt nj

id6pontban (2015. mijus 17. 10:30) a megism6telt kdzg)tl6s megtzttisira keriil sor

A megism6telt k<izg1tl6s a meghiv6ban megjelSlt napitendi pontok vonathoz6s6ban hatirozatk6pesnek

nyilvrinithatja magit.

Jelen vannak 30 szavaz6sta jogosult

l/2015. (1.L7 ,\ 62. h^t6rczat:.
A kiizgyfl6s nyilt szavaz6ssal, 30 igen, 0 nem €s 0 taft6zkod6s a kiizgldl6si meghiv6ban foglalt

napirendi pontok vonatkoz6srban haterozatk6pesse nllvrnitia mag6t.

o Krizwildst levezer6 ell<ik megvilaszrisa
Heti Akos elndk ieldli levezer6 elncikrek Vizyn6 I odor Ildil6 rendes tagot

Vizyn6 Fodot lldik6 a jeldldst elfogdja
Mis iel6lt nincs.

Jelen vaorak 30 szavazasra jogosull

2/2015. N.n ,) st, hathtoz tl
A kiizgyfile8 nllt szavazissal, 29 igeo, 0 nem €s 1 taft6zkodis mellett a mai kiizgyfiles levezet6

elniiknekVizynd Fodor lldik6 vilasztia meg.

. IseyzelrqsryezrdrEE&stas4
A levezet6 eln<ik iel6li k<izgnil€s jegz6krinyr vezet6nek Antal Szilid rendes tagot'

Antal Sziliid refldes tag a jel6l6st elfogadia Mis jel6lt nincs

Jelen van: 30 szavaz6sta jogosuit

3 / 2015. CV .17 .) sz,. hatarcz^t
A kiizgyrit€s- nyilt szavaz6ssal, 29 igen, 0 nem 6s 1 tart6zkod6s melletr a kiizgl'iil6s

iegyz6kiinlv-vezet6ienek Antal Sziltud tendes tagot vilaszga tneg.

. Jgyz6\alElutelc!46l4ckiqe€galaszlfu4
A levezetS etn6k jegyz6k6n1.w hitelesit6nek Kd'esdy Tamis 6s Pentel6nyi1akab rendes tagokat jeldli.

Kovesdy Tamis 6s Pentel6nyiJakab a ieldl6st elfogadia
Mis jekilt nincs.

Jelen van: 30 szavaz6sta jogosult.

4/20]5. (I.l7.ljE,MiEve
e rcrgyne. nflt szavazissal 29 igen,0 nem 6s 1tart6zkodis mellett a kiizgyiil6si

jegyz6kdn''v-hitelesit6nek Kiivesdy Tamis rendes tagot vahszqa meg'

5/2015. CV.77.) Bz. h^t6toz^tl
e mzgyfles nyilt szavazassal 29 igen, 0 nem 6s 1 tatt6zkodas mellett a kiizgl.iilesi

iegyz6kiin)'v-hitelesit6nek Pertelenyi Jakab lendes tagot valasztia meg'
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o Szat azatszittt:l6l6k megvilasztlsa
A levezet6 elndk arta tekintettel, hogy a k<izgpil6snek a tisztujitis is a napirendj6n szetepel,
sza',,zzztsziml6l6nak Schtotti Agota €s Howith Zolcin tendes tagokat jeloli.
A jekil6st mindketten elfogdj6k.
Mis jeldlt nincs.

Jelen van: 30 szavazista jogosult.

6/2015. (V,1?.) sz. hat6rozat:
A k6zg''ril€s nyilt szavazSssal 29 igen, 0 nem 6s l tart6zkodis m€llett Scbtotti Agotit vilasztia
meg a kiizgyfil6s szav^z^tsz,jnl l6jan^k.

7 /2015. (Y.n.\ sz, hat'rcz tt
A kitzgFiles nyilt szavazassal 29 igen, 0 nem 6s 1 tart6zkodis mellett Horv6th Zoltint v6l^ezt1a
meg a kiizgyil6s szav^z^tsz^tnl l6j6tLa'k.

o Naoirendmeghatritozisa
A levezet6 elfldk tii6koztatia a begjelenteket, hogy a tnegisrn6telt kcizgldl6s napirendj€be tovibbi
flapirendi pont felv6tele nem lehets6ges, rnint amit a meghiv6 tartaknaz.
A levezet6 elnrik a Kcjzgyril€s napirendj6t az alibbiak szerint javasolja meghatirozni:

1. Az Elnriks6g 2014. 6vi beszimol6jinak megtitgyzlasa, hzt6tozathozatal
2. Hatatozat\ozatal atiszts6gvisel6k megv6laszt6siflak ngyendi6r6l
3. F6v6dn6k vilaszrisa
4. Eln<ik v6lasztlsa
5. Bln<iks6gi tagok vilaszt6sa
6. Felfgyel6bizon.igi ugokvilaszri.a
7.2014.'ip€nngybeszimol66sKcjzhasznrisigijelent6srnegtitgy^l^s,h^ti'tozd\ozat^I
8. 2014-es €v ,,VAKE - dij" itadisa az 6v kitiintetetganck a kozdss6g6fi tett munkij66rt

Jelen van: 30 szavazisra jogosuJt.

8l20l5, N,17.\ sz. hatitoztt:
A kiizg$l6s nyilt szavazrssal 30 igeo, 0 nem 6s 0 tan6zkod6s mellett a Kdzgyfil6s napirendi6t
az alabbiak szerint hat^tozza 

'Jlegi1. Az Etniilrs€g 2014. 6vi be8zdmol6jtnak 
'JJ'egtatgyal 

sa,hat^tozathoz.tal
2, H^tArczathoz^t^l a tiszts6gvisel6k megvibsztasAnak iigyteudier6l
3. F6v€dniikv6laszt,ea
4. Elotik v6laszt6sa
5. Eln6ks6gi tagok vilasztisa
6. Feliigyel6bizottsigi tagokvAhsztesa
7. 2074. ti p€nziigyi besz6mol6 6s Kiizhaszntisligi ielent6s nregt6rgy^lhs^'

h^t6toz^thoz tal
8. 2014-es €v ,,VAKE - dii" 6t^d s^ 

^2 
& kitiinretetti6nek a kiiziissegert tett munkaii€fi

Napiierdi pontok

1) A, Elnitks6g 2014. 6vi beszrmol6janak rJJ'egl6tgy^l6s^,h^t6tozatl.ozat^l
Vizyn6 Fodor Ildik6 rdviden beszimolt a rnegjelenteknck az Eln<;ks6g 2013 6vi munk6jir6l, az alibbi
pontok tnent6n.

. Heti sport (szetdai kosir, foci ), AsztaLitenisz,

. Csalados tibor,

. D6lvid6ki kapcsolattartis pedag6gusok , gyerekek vend€glitisa,

. PisztoiAt€k.
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' TtacsiPaft,
. Csa.l:{dos farsang,
. Csalddos keresztrit,
. VM (viradan meglePet6s) d\
. Kolnatil,
. Sz€p est6L

' Iljisigi lelkigyakotlatok, siel€s, gtillparti,

' Pnsp6ki sz6kle\l6togatls: GY64
. Kiiz<iss6gek mis6je,
. piiyizatok,
. raktir 6s haszn6lata,
. Ftanciaorszigizat6ndoklat
. Ehminuel kdzdss6g jelenl€te

Hozzisz6l6s:

A franciaonzigi zatiadouattal kapcsolatban Fogarasi Fibian megk6szdnte 
^ 

pilyaz^t 
^dt^

lehet6s6g€ket.

Jelen van: 30 szavazisn iogosult.

9 /2015. N.n.) sz. h^t6toz t:.
A ko@" oyilt 

"ravaz6ssal 
30 igen, 0 nem 6s 0 tart6zkodis mellett az elniiks6gi beszimol6t

eUogadra.

2) H^tfurczathozat^l a tisztsegvis€l6k meg\.ahsztasanak iigyrendi€r6l

A levezet6 el:ndk a tisztijitis nggendjere a k<ivetkez6 javaslatot teszi:

1. A Tisztujitista a kdvetkez6 sorendben keriilicjn sot:
. F6v€dn6krnegvabsztlsa,
t Elnrik jelcil6se 6s megv6lasztisa,

' Eln6ks6gi tagok jelcil€se 6s megvilasztisa

' Feliigyel6 Bizotts6g tagjainak jeldl€se 6s megviJasztisa

2, A jela;,.Ji u szavazis e"l5ttibc sott"ndben l€het6s6g€r kapnak a trivid bemutatkoz6sra, elk6pzel€seik

isrnertet€sere.
3.Asza'rzz6saF6v6tu6kmegvilasztisakiv€tel&elt i tkosantbrtedkAzE)n<;ks€g6saFelngyel6

Bizottsig tagjaira mrltdett siavzzisra jogosult az adott testiiletbe a K6zgyfl€s iltal megvilasztott

tasoL l i tszimanak megfelel6 szimLi 'zavazarol adhar le

4. M?goilasztott ellaknJk az min5siil, aki a legtdbb szavazatot kapja Szavazategyenl6s6g eset6n a

szavazist meg kell isrn6teLli.
5. Megv6l"sztoti Ehdks6gi tagoknak az a n6gy jeldlt, Feliigyel6 Brzottsagi t^gokn^k 

^z ^ 
hirom jeldlt

min?silLl, akik az adott iz"-,-az6son sonendben a legtobb szavazrtot kaptik (egy fotdul6s r'llasztls).

Ha rz ilrr;ks6g es"t€n a 4, Feliigyel6 Biottsig eset€o a 3 he\'en szavazategyefll6s6g illna fenn'

akkor a szavazist ezen poszt betdlt6s6te meg kell ism.telni'

Jelen van: 30 szavazisra jogosulu

l0 /208, (.17.'! s.. h^tLtoz t:l
,L fti@fe" nflt szavaz6ssal 30 igen, ellenszavazat 6s taft6zkodis n6lkiil a tisztuiit6s

iigltendjet a kiivetkez6k szerint hat^rozza meg:

1. A Tisztuiit6sra a kiivetkez6 sotendben keriiliiin sol:
. F6v€dndkmegvalasztisa,
. Elnitk ielitl6se 6s megvilasztesa'
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. Elnitk66gi tagok jeliil6se €s megv6laszttua

. Feliigyel6 Bizotts6g tagjainak jeliil€se €s megv6laszt66a
2. A jeliih& 

^ 
az vaz6s el6tt abc soltendben lehet6s€get kapnak a rtivid bemut4tkoz6sfa,

elkdpzel€seik ismertet6s6te.
3. A siatazfus, a F6v6dnitk megv6lasztisa kivetelevel titkosan tdft€nik. Az Elnitkseg €s a

Feliigyel6 Bizottsig tagiaira minden szava;zlsta iogosult az adott resdiletbe a Kiizgyiles

6ltal megvilasztott tagok l€tsz6mrinak meg{elel6 szrmrh szavazatot adhat le.

4. Megv6laiztott elniiknek az min6siil aki a legt6bb szavazatot kapia. Szavazategyefldseg

eset6n a szavazest meg kell ism€telni.
5. Megvila8ztott Elndks€gi tagoknak az a n€gy, Feliigyel6 Bizottsigi tagoknak az a hatom

jeliilt mindsiil, akik az adott szavazdson sorrendben a legtiibb szavazator kapt k. (egy

fordul6s v6lasztis). Ha az Elniikseg eset€n a 4.' Feliigyel6 Bizotts6g eset6n a 3. hetyen

sza,r.z tegyelrtlecg 6lloa fenn, akkor a szavaz^st ezen poszt bettilt6sere meg kell ism6telni.

3) F6v€dniik megYalasztasa

L fnOt t lkgrt" Or. Sz€kely Jdnos piispiikiit, hogy legyen az Egyesiiler F6v6dniike.

Dr, Sz€kely J6nos piispiik a felk€r6st elfogadta.
A levezet6 eLn<ik a f6v€dn6k szem6ly€r6l nyilt szavazist rendel el.

Jelen van: 30 szavaz6sta jogosult.

77/2015. N.n.\ sz. lrat'toz t
A kdzg$l6s nyilt sz^'r^z6ss l 30 igen, 0 nem €s 0 tart6zkodrs mellett az Egyesiilet

F6v6dn6k€v€ 3 6vte Dr. Szekely J6nos piispiikiit megvAlasztia.

A levezet6 elndk tii€koztatja a K6zglril6st, hogy az F,1n6ks€g ieldl6bizottsigot hozott l6tre Dr.

Mihflffy Inre, Mikldsi Baldzs, Taczman P6ter 6s Riesz Domonkos felk&6s6vel, hogl jeldlteket

illitson a Kcizgdl6sen.

4-6) Az Eln6k, Etniilc€g, €s Feliigyel6 Bizottsag j€liil€se 6s megvahszrisa:

Az Elniiksdg iltal felk€it jelol6bizottsAg nev6ben Mih6ll$ Imte Alrrrisy Cecfl;, Ftigyesn6 Vili Mitta,

I{incses Zolin rendes tagot jeldli 22 elndki tiszts6gie.
Tov6bbi jelolt nincs.
Atnisy Cecilia, Frigyesn6 V6li M6fta, Kincsee Zohn clfogadja a jelcildst az eJrr<iki tiszts6ge

Mindhitom jelcilt 6viden bernutatkozik a k6zg,vil€snek.

A levezet6 e.lnrik tithos szavazist rendel el az cln<ik szem61y6r6l.

A szavazatok <isszegyrijt6se 6s megsz6mJalisa ucin Schrottr Agota a szavazat"zimLil6k nev6ben kihitdeti

a szavazis eredh6nv6t:

1212075. N.77 ,\ sz. h^tarczat
A Kiizgyfilds az Elniik szem€lyere a jelenl€v6, 62 vaz6st^ jogosult 33 f6 kitziil (32*1) db

elvdnyes szavazatot adott le. A leadott 6rv6tryes szavazatok k6ziil:
7 db szavazatot Almrsy Cecilia ielitlt,
10 db szavazatot Frigyesre Vrli Mdfta ieliilt,
15 db szavazatot Kitcses Zol6u ieliilt
k4pott.

A levezet6 elniik meg6[aptta' hogy a kiizgyfiles 3 6vre Kincs es Zol'nt vtl^sztott^ az Egyesiilet

elniik6nek.
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Az Elnoks6e Altal felk6t jeldl6bizotts6g nev6ben Taczman P6tet javaslatot tesz az Elndks6g K<;zgyil6s

ilul vil-asztando ragiainak szem6ly&e-

Az eJrldks6gr tagsagra a ielotd bsotlsag-atal jeloltek Atmtsy Cec ia' Botty-'n Livia' Frigyesne Veli

Marta. Mataftn lbolvu, xt""" ot"to"f, ili"? roa- rra to lli"degyikiih rendes tag' iel6i6siik

L.i.t"ota." ota" ra"ia"n mindegyikiik bemutatkozik'

lT*::5t:*ffi:#"pitja, hogv 6 jelort fogado el a jel<l6st' akik a fent emritettek'

Az Eln6ks6e 6ltal felk&t jelol6blzottsag ev'ben'Iaczman ?€tet H6iiikos rendes tagot' 6s Mikl6si

ii""ti* t""it". i^-.t,-p#l6nyi Jakab-rendes ragot leloLi az lehigvel6 Bizottsigba'

;i"*;;ffi;;;t"' ;""' fent emhten telblrek elfogadcik a ielolest'

Tovabbi jeldlt nmcs

A levezet6 elntik titkos szavazAst rendel el az eln<;ks6g 6s a Felngyel6 Bizottsig tag)ai vonatkoz6siban'

A szavazatok osszegl'ijt6se 6s megsznmlihsa utin Schtotti Agota a s zavazztszitmlTl6k r'e.rlben kihirdeti

a szavazas ercdh6ny€t:

fffi*:ffi;g tagitul vehsztand6 szemelvekre a ielenl€v6' szavazdsra iogosult

33 f6 dsszesen (33*4-1) l3r db 6-6;;;;;tot adott le' A leadott 6rv6nyes sz e^z tok

ktiziil:
77 db s.a!^z iot Alm6sy Cecilia ieliilr'
20 db szavazatot Botryin Livia ieliilt'
i0 db 

"""lr^rutot 
F.igyesn€ Vali Merta teliilt'

18 db szavazatot Matafin Ibolya ieliilt'
n db e2 \^z.rotMesz Benedek ieliilt'
29 dh sz*azatot'lizytr| Fodot Ildik6 ielttlt

kapoft.

Enn€k alapiin a levezetd eln6k megillapitla' hogy a kiizgyiil€:.1 j)T az- alibbi rcndes tagokat

'ral^sztotr; azElnitks€g tagiivir u?tq'T".i]i"i"'T'rgy""ii vau u'itt^' Riesz Benedek' viryn€

Fodor Ildik6

#fltffiftt*-"t " 
t"-"'el6 Bizottsag ,t^gi !6 \^l^szt^nd6- szemelvekr€ a ielenlev6'

l.""1f"1itr"""ii:J ro 0""7i'*" il:.li'90'au ei-t"v"" "'o""zatot 
adott le' A leadott €rvenves

szavazatok kd,ziil
33 db szavazatot H6jj Akos iel6lt'
33 db szavazatot Mikl6si Bahzs ieltilt'
33 db szavazatot Pentelenyi Jakab ieliilr kaPott'

Ennek alapjin a levezetS elnOt< migdllapiija, hogy a ktizgyiiles 3.ewe az alibbi rendes tagokat

vilasztotta a Feliigyero Bi'otttng tl";6vit ffe;; AIo"' ui*toti nalizs' Pentel6nvi Jakab'

1\ 2014. E'ti p6nziigyi beszimol6 es

h^t6toz thoz^tal

Taczman P6tet g*daszg]'tezet6 r6nden ismerteti a tagok sz6m6ra az elfogdisra javasolt' kotibban

-l' 
t*,ui"i ol?ru* ieszimol6r 6' a k<izhasznusrig mell€kJttet

A levezet6 eLn<ik tetjes zi lel sza'razisra al(J'zgdl6s szimira'

Jelen van: 33 szavazisra iogosult'

Ktizhaszn[8Agi jelent€s megtirgyalSsa'

vergrozcYtrvzot sos I I 5t6



E/2015. (V.77.\ ez. hat|tozatl
A kdzgyiilds n1'llt ezavaz6ssal 33 igen, 0 nem 6s 0 tan6zkodas mellett az Egyesiilet 20!4. 6\i
p6oziigyi beszimol6iat 6s Kdzhasznfsagi ielent€s€t euogadia.

8) 2014-es 6v ,,VAKE - dii" 6tad6ea az 6v kitintetetti€nek a kiiziisseg6rt tett munl6i4€rt

Vizynd Fodor Ildik6 6tadja a,,VAKE - dij'rat Hdjj Akosnak, megkdsziinve a2014-es 6vben a
kozitssdgdrt vegzett munk6jdt.

ZAr6iita

A levezet6 efn6k tov6bbj. hozzisz6l6s hi6nyiban megkriszdni a K6zgfl€s munk6i6t, 6s a Ktizgyi.l6st
1 1:45 perckot berekeszti.

legp6konyr lez6*a.

2015 tnijus 17.

[J,r 4J- \f,UL]
Antal Sziltud

jegyz6k6n)"v-vezet6
Vizyne Fodor lldik6

levezet6 eli6k

Pentel6nll Jakab
jegyz6k6nyv-hitel€slt6
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