
Elnökségi Határozatok listája 2001-től

0/

2001. 07. 11

12001. 07. 11. /

22001. 07. 11.
A Bioetika, Európai Önkéntes Program,Totalitarizmus Európában projekteket meghirdetjük a 
tagszervezetek között, minden ilyen anyag felkerül a KIFE elektronikus levelezőlistájára.

/

32001. 07. 11.
Szigeti Szabolcs által megírt ügyvezetői munkaköri leírás minden lényeges pontot magába foglal, 
ezt vesszük alapul a pályázat kiírásánál.

/

42001. 07. 11.
Az irodai munkatársak feladatkörének tárgyalását elhalasztja az elnökség az ügyvezető felvételéig.
Tóth Ildikót augusztus 31-i határidőig lehet alkalmazni gazdasági asszisztensi munkakörben.

/

52001. 07. 11.
Az elnökség az áttekintett és módosított pályázati szabályzatot egyhangúlag elfogadja.

/

62001. 07. 11.
Az elnökség egyhangúlag Kruppa Krisztinát nevezi ki a Pályázati Bizottság elnökének.

/

72001. 07. 11.
A Pályázati Bizottság feladatai:
-szeptember 25-ig írják össze a pályázati szabályzat általuk javasolt módosításait;
-készítsenek egy előterjesztést a képzéspolitikáról;
-módosítsák a kiírást, az űrlapot, találjanak ki egységes elszámolási módot;
-tűzzék ki az elkövetkezendő 4 pályázati beadási határidőt;

/

82001. 07. 11.
A tagszervezetek 2001. június elsejéig visszamenő programokra, valamint őszi programjaikra 
pályázhatnak.
Beadási határidő 2001. szeptember 10.

/

92001. 07. 11.
Kovács László mb. ügyvezető levélben tájékoztatja Markus Leimbach-ot a közgyűlés eredményéről, 
az új elnökségről.

/

102001. 07. 11.
A KIFÉ-t Gábor Miklós, Szigeti Szabolcs és Kovács László képviseli a németországi Renovabis 
találkozón.

/
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112001. 07. 11.
Az elnökség megbízásából föláll egy olyan bizottság, amely mind jogilag, mind számszakilag 
feltérképezi a jelenlegi helyzetet.
A szükséges szerződéseket, könyvelést augusztus elejével kell a bizottság rendelkezésére 
bocsátani.

/

122001. 07. 11.
Az Értékleső kiadásáról a KIFE elnöksége még nem döntött, nem tudjuk felmérni a KIFE teherbíró 
képességét és hogy milyen rendszerességgel, milyen tartalommal lenne értelme kiadni.

/

132001. 07. 11.
Andrea Mewaldt: Practical Handbook for youth leaders című könyvének fordítása már régebben 
elkészült, első lektorálása is megvolt. Következő lépésként folytatni kell a könyv kiadásához 
szükséges teendőket.

/

142001. 07. 11.
Rengeteg szervezet nyújtotta be számítógépre igényét az ország minden részéről. Amennyiben 
sikeres pályázatot mondhatunk magunkénak az iroda gördülékeny ügymenete érdekében két gép 
ott maradna, a többi elnyert gép az aktív, de kis szervezetek között kerülne kiosztásra.

/

152001. 07. 11.
Az elkészített statisztikai kérdőívet minden tagszervezethez postázza az iroda. Minden 
tagszervezet figyelmét fel kell hívni arra, hogy a kérdőív kitöltése feltétele a pályázati elbírálásnak.

/

2001. 08. 03

12001. 08. 03.
A KIFE a következő héten elkészíti a Renovabis felé a 2000-es év pénzügyi beszámolóját.

/

22001. 08. 03.
A KIFE felmérést készít a most készülő statisztikák és a Pályázati Bizottság segítségével a 
tagszervezetek által kínált programokról, hogy a Renovabishoz benyújtandó pályázatot a 
tagszervezetek igényének megfelelően tudjuk megfogalmazni.

/

32001. 08. 03.
Ennek elkészítése után a KIFE újra pályázatot nyújt be a Renovabishoz, amelynek tartalmaznia kell 
a tagszervezetek projektjeinek támogatását (az eddig megszokott pályázati formában) valamint az 
iroda költségeit (ez az iroda fenntartási költségeit, a dolgozók fizetését, az éves könyvvizsgálati 
díjat és a KIFE által rendezett képzések költségét foglalja magába).

/

42001. 08. 03.
A Renovabis javaslatára a képzési referensek projektjének támogatása 2001. december 31-el nem 
szűnik meg, hanem folytatódik a 2001-es paraméterekkel (50-50%) tovább, amíg a projekt anyagi 
fedezete megengedi. Ezzel a pályázaton nyert összeget a Renovabis a korábban megítélt célra 
tudja fordítani.

/

52001. 08. 03.
Felmerült az a kérdés, hogy a KIFE esetleg kérne külső tanácsadót a Renovabistól. Ebben a 
kérdésben a KIFE elnöksége arra jutott, hogy elsőként az eddigi tanácsadót, Andrea Mewaldot 
kérdezi meg, hogy vállal-e ilyen tanácsadást a KIFÉ-ben, vagy sem.

/

2001. 09. 26

12001. 09. 26.
Megállapodást kell kötni az EFRA-val vagy a Máriapócsi Zarándokházzal a Grundtvig projekt 
lebonyolításáról. A projekt ütemezett kifizetését találkozókhoz kötődően kell végezni, saját forrás a 
fenti szervezeteket terheli. Szöveges beszámolót, a megjelenő könyv terjesztését a fenti 
szervezetek végzik. Szakértői díjak csak a projekt végén fizethetők ki.

/
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22001. 09. 26.
A KIFE neve alatt futó projektek mindig legyenek az irodában dokumentálva. Erről a projektfelelős 
gondoskodik.

/

32001. 09. 26.
 A következő elnökségi ülésre készüljön el az új Renovabis pályázat tervezete.

/

42001. 09. 26.
Az elnökség határozat formájában jóváhagyja a KIFE Iroda leválasztásával járó beruházást.

/

52001. 09. 26.
A Pályázati Bizottság hozzon egységes elbírálási szempontrendszert a következő elnökségi ülésig.

/

62001. 09. 26.
Az elnökség elfogadja a megbeszélt költségvetést a közgyűlés utólagos jóváhagyásával. (A 
költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

/

72001. 09. 26.
A KIFE hosszú távú céljai között kell szerepelnie annak, hogy a szövetség pénzügyei egy banknál 
bonyolódjanak, valamint a sok átutalás miatt legyen lehetőség elektronikus számlakezelésre.

/

82001. 09. 26.
A KIFÉ alakulásakor bejelentésre került vámkezelésre. A VPOP - hez írt levélben a vámkezelésre 
kötelezettek köréből kilépésünket be kell jelenteni.

/

92001. 09. 26.
Minden tagszervezet, projekt az elnökség által előírt határidőre beszámolási kötelezettséggel 
tartozik az ügyvezető igazgatónak, az igazgató által előírt formátumban.

/

102001. 09. 26.
A KIFE honlap tartalmáért az ügyvezető felel, annak műszaki feltételeiről az elnök gondoskodik.

/

2001. 10. 25

12001. 10. 25.
A Grundtvig projektben résztvevők (Elek Antal és Kovács László) az eddig meglévő anyagokat 
(pályázati szöveg, szerződés, …) és egyéb anyagokat gyűjtsenek össze a projekttel kapcsolatosan 
és küldjék el az Iroda részére.

/
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22001. 10. 25.
Javaslat tagdíjfizetési rendszerre :

FIZETENDŐ TAGDÍJA                SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI KERETE
                                                       -a saját célra fordított éves bruttó bevétele-

15 000 Ft                                       1 millió forint alatti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
30 000 Ft                                       1 és 5 millió forint közötti bevétellel rendelkező teljesjogú 
szervezetek
50 000 Ft                                       5 millió forint fölötti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek

10 000 Ft                                       Vendégstátuszos szervezetek

A befizetés határideje tárgyév szeptember elseje. 
Számlát augusztusban kapnak a szervezetek a tagdíjról.

A tagszervezetek egy nyilatkozatban adják meg a saját célra fordított éves bruttó bevételeiket 2001-
re vonatkozóan 2002. március 31-ig.

/

32001. 10. 25.
A tagszervezetek nem értették, nem értelmezték pontosan a statisztikai kérdőív kérdéseit, nem 
ellenőrizték a megadott számokat. Ezzel kapcsolatosan a kérdéses tagszervezetekkel újra ki kell 
töltetni a pontatlan részeket. A KIFE pályázatokon addig nem nyerhetnek pénzt, amíg ez nem 
érkezik meg.

/

42001. 10. 25.
Az elnökség döntése szerint az Iroda feladata megírni 
-a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének 
támogatására kiírt pályázatot, 
-az Ifjúsági szervezetek infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázatot és 
-a Gyermek és ifjúsági korosztály számára készülő országos médiatermékek támogatására kiír 
pályázatot.

/

52001. 10. 25.
Az elnökség a további pontokat vesz be a közgyűlési napirendbe:

-Az elnökség előre megkapta a javasolt napirendi pontokat, azon a következő változtatás történt: 
kibővült a tagdíj emelés kérdésével, a 2001-es év költségvetésének elfogadásával, az EB 2000. évi 
beszámolójával, és az új elnökség eddigi tevékenységi beszámolójával.

-A vendégstátuszra jelentkező szervezeteknek is küldje ki az Iroda a statisztikai kérdőívet, hogy ők 
is fölsorolhassák az elmúlt évben végzett (ifjúsági vagy felnőttképzési) tevékenységüket.

-Az SZMSZ elkészítése égető, a soronkövetkező (tavaszi) közgyűlésre kellene összeállítani. Az 
SZMSZ szerkezetét Gábor Miklós állítja össze és megbízási díj ellenébe szakembereket kér föl a 
KIFE, akik kidolgozzák.

/

62001. 10. 25.
A 2001-es költségvetés csak a számlák birtokában véglegesíthető (a számlák a megbízott 
ellenőrző csoportnál van), apró módosítások tehetők .
A 2002-es költségvetés módosított változata a mellékletben látható.

/

72001. 10. 25.
A Pályázati Bizottság a következő elnökségi ülésig dolgozza ki az új elbírálási rendszert, illetve az 
iroda dolgozzon ki egy új űrlapot. A Pályázati Bizottság továbbá javaslatot tesz a következő 
elnökségi ülésen az új pályázati kategóriákról és saját ülésrendjéről.

/

82001. 10. 25.
Az elnökség jóváhagyta a Martineum által időben elküldött, de adminisztrációs hibák miatt el nem 
bírált pályázat utólagos elbírálását.

/

2001. 11. 19
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12001. 11. 19.
A Pályázati Bizottság által meghatározott pályázatbeadási időpontok a következő: 2002. január 15.; 
április 30.; szeptember 15. 
A fenti dátumok a postai feladás legvégső dátumát jelölik. A későn beérkező pályázatok, a 
következő pályázati elbíráláson vesznek részt, amennyiben a pályázati program még nem 
kezdődött el.

/

22001. 11. 19.
Azok a tagszervezetek, akik elszámolási kötelezettségeiknek nem tesznek eleget fél évre kizárják 
magukat a pályázók köréből. Az elnyert pályázatokkal a program lezajlása után 30 nappal kell 
elszámolni, de a módosítások, hiánypótlások legkésőbbi ideje tárgy évet követő január 15. A 2001-
ben elnyert pályázatok elszámolásának határideje a fentiek értelmében 2002. január 15.

/

32001. 11. 19.
A Pályázati Bizottság tagjai térítésmentesen végzik munkájukat, a felmerülő egyéb költségeket 
(szállás, étkezés, utiköltség) a KIFE fizeti.

/

42001. 11. 19.
A Grundtvig projekt végleges szerződése és annak aláírása még nem történt meg, azonban két 
találkozó kerül megrendezésre e hónap végéig. A nagy anyagi megterheltség (utiköltség, szállás, 
étkezés, egyéb kiadások) miatt az Elnökség engedélyezi Elek Antal számára, hogy 300 000 Ft-ot, 
azaz háromszázezer forint előleget vegyen föl a Salzburgi, második találkozó költségeinek 
finanszírozására.

/

52001. 11. 19.
Az Iroda által előzetesen elkészített 2002. évi munkatervet áttekinti az elnökség és apró 
módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadja.

/

2002. 01. 25

12002. 01. 25.
A KIFE szerződést köt a Comenius projektben együttműködő partnerszervezetekkel, illetve a 
projektben résztvevő szakértőkkel.

/

22002. 01. 25.
A KIFE nyisson olyan forintalapú bankszámlát, amelyhez bankkártya is tartozik. A bankkártya 
használatára B. Balogh Edit jogosult.

/

32002. 01. 25.
A Comenius projekt pénzügyeinek tisztázása miatt B. Balogh Edit utazzon el Brüsszelbe, hogy 
személyesen tudjon a kapcsolattartó személlyel tárgyalni.

/

42002. 01. 25.
A Comenius projekt első évére szóló költségvetést az Elnökség egyhangúlag elfogadta. A 
költségvetés a mellékletben található.

/

52002. 01. 25.
A Comenius projektben külön napidíj nem fizethető ki, csak a költségeknek megfelelő arányban.

/

62002. 01. 25.
A Grundtvig projektben résztvevő partnerekkel (Elek Antal és Kovács László) a KIFE szerződést 
köt, amely szerződés a mellékletben található. A pénzek kifizetése csak a szerződések aláírása 
után lehetséges.

/

72002. 01. 25.
A pályázat alapján a KIFE ügyvezetője jogosult a költségek kifizetésére. Ennek egyik része a már 
benyújtott számlák és elszámolások alapján történik, másik része az előleg kifizetéséből áll.

/
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82002. 01. 25.
Az Elnökség a 2002. évi első pályázati ciklusra minimálisan 3.000.000 Ft-ot, maximálisan 
3.300.000 Ft-ot jelöl meg.

/

92002. 01. 25.
Az Elnökség felkéri a Pályázati Bizottságot, hogy a költségvetési táblázatot dolgozza át 
egyértelműsítve a különböző költségtételeket és bevételi forrásokat.

/

102002. 01. 25.
A KIFE a külföldi kiküldetéseken résztvevő kollégákat a következő díjazásban részesíti:
A külföldi napidíj Európa területén nettó 30 EUR, amely tartalmazza az étkezések költségeit, a helyi 
közlekedés költségeit, az ellátás egyéb kellékeinek költségeit, szükséges szolgáltatásokat. Nem 
tartozik bele: a szállásdíj, illetve az útiköltség.
A külföldi napidíj értéke abban az esetben, ha az étkezések biztosítottak a következő mértékben 
csökken:
-10% reggeli esetén
-20% 2 étkezés esetén
-40% teljes ellátás esetén
A külföldi napidíjakról szóló határozat hatályban lépése 2002. január 25. A napidíjakról hozott 
határozat nem vonatkozik a folyamatban levő Comenius és Grundtvig projektekre.

/

112002. 01. 25.
A külföldi utazások tervét legalább egy hónappal jelezni kell, minden külföldi kiküldetést az elnök 
engedélyez, a számlákkal és nyugtákkal történő leigazolás az ügyvezető igazgató felé történik.

/

122002. 01. 25.
 Iktatás céljára minden külföldi útról készüljön egy beszámoló előre kiadott űrlapon, amelyet az 
iroda készít el.

/

132002. 01. 25.
A számítógépek átadásánál fontos azt is aláíratni a tagszervezetekkel, ha kilépnek a KIFE-ből, 
akkor vissza kell adniuk a gépet a KIFE számára.

/

142002. 01. 25.
A fennmaradó Internet előfizetésre pályázhatnak a tagszervezetek.

/

152002. 01. 25.
Azok a tagszervezetek, akik még nem számoltak el a 2000. évi pályázatukkal még megtehetik 30 
napon belül.

/

162002. 01. 25.
A munkatárs projekt 2002-re megmaradt maradvány összegét (788.375 Ft) a két képzési ház 50-
50%-ban használhatja fel figyelembe véve azt, hogy havonta maximálisan a fizetés 50%-a 
támogatható.

/

2002. 03. 13

12002. 03. 13.
A KIFE-hez ciklusonként beadható pályázatok tagszervezetenkénti maximális száma 2 db.

/

22002. 03. 13.
A Pályázati Bizottság által használt elbírálási pontrendszert az Elnökség kéri áttekintés és 
jóváhagyás céljából. Ennek benyújtási határideje 2002. április 15.

/
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32002. 03. 13.
A pályázati elbírálás a következő folyamat szerint történjen:

a)beadási határidőre a pályázatok beérkeznek az irodához
b)az iroda 5 napon belül eljuttatja a PB tagjaihoz 
c)az iroda értesítést küld a pályázóknak a regisztrálásról
d)beadási határidőtől számított két héten belül PB ülés
e)eredményekről az iroda a PB ülést követő 1 héten belül értesítést küld e-mailen
f)eredményekről az iroda a PB ülést követő 2 héten belül értesítést küld postai úton, indoklással és 
szerződésekkel együtt.

/

42002. 03. 13.
A Pályázati Bizottság az indoklásnál törekedjen szabatosságra, ne hagyjon kételyeket, nyugodtan 
lehet azt is írni, hogy nincs rá pénzügyi keret, ha valóban ez az ok.

/

52002. 03. 13.
A következő Elnökségi ülésre a Faludi Akadémia fellebbezésének elbírálásához az iroda készítse 
össze e következőket: PB szeptemberi ülésének jegyzőkönyve, benyújtott pályázatok listája. A 
fellebbezés ügye a következő elnökségi ülésen lesz tárgyalva.

/

62002. 03. 13.
Készüljön egy kisebb anyag a KIFE-ről (szöveges rész, grafikonok, tagszervezetek), amelyet oda 
tudunk adni a Püspöki Konferencia előtt, illetve alatt, valamint bekerül a Konferencia 
jegyzőkönyvébe.

/

72002. 03. 13.
A megbízott ügyvéd szólítsa fel az Alapítványt, hogy 3 héten belül adják oda a szükséges 
dokumentumokat a Kávéházi átadási szerződéshez.

/

82002. 03. 13.
A pénztári hiány kivizsgálására a KIFE 2001. évi könyvelését könyvvizsgálattal kell ellenőrizni, 
illetve kideríteni, hogy mely vezetés alatt keletkezett a pénztárhiány. A felelősöket fel kell szólítani a 
hiány elszámolására.

/

92002. 03. 13.
A működési szabályzatok összeállítását a következő személyek végzik a következő Elnökségi 
ülésig:
Elnökségi MSZ – Miklós
Iroda MSZ – Edit
Projektek MSZ – Edit
Gazdasági MSZ – Brunner Róbert (felkéréssel)
Az egységes SZMSZ a következő Közgyűlésen kerül elfogadásra.

/

102002. 03. 13.
A tagdíjat nem fizetett tagszervezeteknek, illetve a pályázatokkal el nem számolt 
tagszervezeteknek felszólító levelet kell küldeni.

/

112002. 03. 13.
Az iroda a pályázaton nyert pénzből, illetve a saját erő hozzáadásából vegyen scannert és 
vágógépet.

/

122002. 03. 13.
Az iroda vegyen egy fényképezőgépet kb. 35.000 Ft értékben azért, hogy a KIFE eseményeket 
dokumentálni lehessen.

/

2002. 04. 29

12002. 04. 29.
A Renovabistól érkezett támogatás a Comenius projekthez a három Kelet-Európai partner között 
kerül kiosztásra. A támogatásról szerződést kell kötni a lengyel és litván partnerrel, az összeget 1/3-
1/3-1/3-ad arányban kell megosztani.

/
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22002. 04. 29.
Markus Leimbachot kérjük meg, hogy fogadják el a közel 1000 EUR nagyságú, 250.000 Ft-os 
maximális program támogatottságot.

/

32002. 04. 29.
A KIFE irodában ügyintézői feladatok ellátására polgári szolgálatos alkalmazható. Ennek az 
ügyintézését az iroda végzi.

/

42002. 04. 29.
A KIFE éves jelentéséből 300 db német-magyar nyelvű kiadvány készüljön.

/

52002. 04. 29.
A megadott árajánlatok alapján a KIFE honlapot Kapási Gergely készíti el.

/

62002. 04. 29.
Az iroda kérje fel az Ellenőrző Bizottságot elnökük megválasztására, a működési szabályok 
elkészítésére, valamint a 2001. évi ügymenet áttekintésére.

/

72002. 04. 29.
Az Elnökség a Faludi Akadémia fellebbezését felülbírálta és 135.000 Ft-ot szavazott meg a 01/39 
számú Tanulmányi nap a szenvedésről című pályázatra.

/

82002. 04. 29.
A KIFE-t és Magyarországot a FEECA üléseken 2002. májustól 
B. Balogh Edit képviseli. Akadályoztatása esetén Kovács László látja el a képviselői feladatot.

/

92002. 04. 29.
A 2001. évi statisztikai adatlapot vissza nem küldő tagszervezetek nem pályázhatnak az adatlap 
beszolgáltatásáig.

/

102002. 04. 29.
A vendégstátuszos tagszervezetek ciklusonként csak egy pályázatot adhatnak be.

/

112002. 04. 29.
A ciklusonként beadandó 2 db pályázat esetén a lebonyolító szerep számít, partnerként több 
pályázatban is szerepelhet a teljes jogú tagszervezet.

/

122002. 04. 29.
Egy tagszervezetnek - amennyiben neve változik – csak egy jogutódja lehet. Ezen esetben nem 
kell újra a vendégstátusz idejét letölteni.

/

132002. 04. 29.
A KIFE kiadványra és honlapra tervezett kiadásait az Elnökség 400.000-400.000 Ft-ra emelte.

/

142002. 04. 29.
A KIM/KATTA/Faludi Akadémia Közéleti munkatársképző (01/29) pályázatára az Elnökség 200.000 
Ft-ot ítélt meg.

/

2002. 06. 12
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12002. 06. 12.
•Buckó Péter jogász lesz a könyvvizsgálat nyomán felmerülő ügyek jogi képviselője a KIFE 
oldaláról. Kapcsolattartó: Gábor Miklós
•A könyvvizsgáló maga is győződjön meg a vizsgálat során felhasznált előző jelentésben állított 
könyvelői tévedésről 99-2000 fordulóján, és írja meg kiegészítésként jelentéséhez. Felelős: Nagy 
Ildikó
•A jogász felszólítja az érintetteket a közel 800.000 Ft-os hiányról való elszámolásra. Felelős: 
Buckó Péter
•A jogász készít egy olyan okiratot, amellyel a hiány a könyvelésből kivonható, így 2001. évre új, 
reális mérleg állítható fel. Felelős: Buckó Péter

/

22002. 06. 12.
•A kávéházi eszközöket be kell árazni beszerzési értéken, és ebből kell a piaci értékét kiszámolni. 
Elkészíti: a KIFE iroda
•A Kávéház a közgyűlési határozatnak megfelelően ajándékozással kerül átadásra. A befizetendő 
ÁFA-t az Alapítvány a KIFE-nek, mint támogatást átutalja. A szerződést elkészíti: Buckó Péter
•Az irodafelújításért cserébe a a KIFE 25 évig bérli ingyenesen a KIFE irodát, amely a rezsit is 
magába foglalja. A szerződést elkészíti: Buckó Péter

/

32002. 06. 12.
Az elnökségi és bizottsági tagság térítésmentes, az egyes célfeladatok ellátásáért az elnökség 
határozat alapján díjazást rendelhet el.

/

42002. 06. 12.
Az elnökség a költségvetési maradvány keretből a KIFE költségvetésébe 200.000 Ft-ot állít a 
tisztségviselők célfeladatainak ellátásáért.

/

52002. 06. 12.
Szigeti Szabolcs a KIFE statisztikai felméréseinek feldolgozásáért 20.000 Ft bruttó összegű 
juttatást kap.

/

62002. 06. 12.
A PB tagjai ciklusonként bruttó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatást kapnak.

/

72002. 06. 12.
Kaszab Ágnes visszahívását kell kezdeményezni az Ellenőrző Bizottságból a Közgyűlésen, mert 
nehezen érhető el, gyakorlatilag nem valósítható meg a kommunikáció.

/

82002. 06. 12.
A Comenius pályázat módosítását (plussz egy találkozó, költségvetési átalakítások) elfogadja az 
elnökség.

/

92002. 06. 12.
Az elnökség jóváhagyja a Máriapócsi Zarándokház 02/42-es, a Nagyító Alapítvány 02/25-ös, a 
Martineum Felnőttképző Akadémia 02/52-es és a Károlyi Ház 02/46-os pályázatának módosítási 
indítványát.

/

102002. 06. 12.
A pályázati ciklusonként beadható 2 db pályázat a beadási határidőre és nem a program 
megvalósításának idejére vonatkozik.

/

112002. 06. 12.
Az Elnökség és PB tartson egy közös találkozást 2002. augusztus végén, amelyre a PB dolgozza ki 
a végleges támogatási, valamint ellenőrzési koncepciót. Legyen benne képzési rendezvényeken 
kívül kiadványok támogatása is.

/

2002. 08. 29
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12002. 08. 29.
Az elnökség Buckó Péter ügyvédnek 15 napos határidőt ad a Kávéház átadásának érdembeni 
előmozdítására. Az elnökség a könyvelő érveit elfogadja, a pénztárhiány ügyének rendezéséről 
tovább egyeztet és később dönt.

/

22002. 08. 29.
Andrea Mewald kézikönyvének szakmai lektorálására a KIFE kérje fel Szakos Évát. A lektorált 
anyag egyenlőre a KIFE honlapján legyen elérhető, de csak elektronikus formában legyen 
olvasható.

/

32002. 08. 29.
A KIFE következő információs napja (november) az akkreditációs követelményekről, az 
akkreditáció folyamatáról szóljon.

/

42002. 08. 29.
Az elnökség megnézte a honlap design tervét és elfogadta.

/

52002. 08. 29.
Az elnökség a KIFE tagszervezetek munkatársainak képzésére javasolt Gordon-tréning ötletét 
elvetette. Helyette ügyviteli, szervezetfejlesztési gyakorlati képzést javasol, melyre Horváth József 
atya tesz részletes javaslatot.

/

62002. 08. 29.
A reprezentációs költségek az elnökségi és PB költségek keretébe kerüljenek.

/

72002. 08. 29.
A pályázati rendszer minden változtatása 2003. január 1-től lép életbe. A PB működési 
szabályzatának módosítási javaslatát az elnökség elfogadta, azzal a kitétellel, hogy az elnökség 
tagjai értesítést kapjanak a Bizottság üléseinek időpontjáról.

/

2002. 10. 17

12002. 10. 17.
Buckó Péter ügyvéd küldjön újból felszólítást levélben a Kávéház ügyének rendezésére. 
Amennyiben 30 napon belül nem érkezik az ügyet előremozdító válasz, akkor az elnökség Gyulay 
Endre püspök úrhoz fordul az ügy rendezése érdekében.

/

22002. 10. 17.
A KIFE következő információs napja 2003. január 21. legyen.

/

32002. 10. 17.
A KIFE hozzon létre egy szakmai tanácsadó testületet. A nekik szóló felkérő levelet B. Balogh Edit 
fogalmazza meg. A testület működésének leírását, a velük való együttműködés gyakorlati 
módjának kidolgozását Horváth József atya tegye meg a következő elnökségi ülésig.

/

42002. 10. 17.
A Martineum Felnőttképző Akadémia által szervezett, a képzési intézmények akkreditációjáról 
szóló tájékoztató napon a KIFE részéről Szászi Balázs vegyen részt, és számoljon be arról. A 
Martineum Felnőttképző Akadémia 10 éves jubileumi konferenciáján november 16-án a KIFE-t 
Szigeti Szabolcs fogja képviselni.

/

52002. 10. 17.
A keresztény, ifjúsági szervezetek 2002. november 15-i tanácskozásán Kovács László képviseli a 
KIFE-t. A tanácskozásról kapjanak értesítést a tagszervezetek.

/
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62002. 10. 17.
A KNFE 02/58 számú és az EMF-Károlyi Ház 02/46 számú pályázatok módosítási kérelmeit az 
elnökség elfogadta.

/

72002. 10. 17.
Az adott pályázati ciklusban beadott pályázatok akkor is elbírálhatók, ha azok megvalósítása a 
következő évben történik.

/

82002. 10. 17.
A Faludi/KIM/KATTA 02/76 számon regisztrált 2003. évre eső  beadott közös pályázatára – a jövő 
évi keret terhére – az elnökség megadta a kért 250.000 Ft-os támogatási összeget.

/

92002. 10. 17.
Azok a tagszervezetek, akik működésükhöz vagy programjaikhoz a KIFE pályázatain kívül is 
hozzájutnak Renovabis támogatáshoz, – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – formálisan 
és pénzügyileg is különítsék el programjaikat.

/

102002. 10. 17.
A GYES-en lévő kollégákat megillető juttatásokról jogásszal kell egyeztetni. Az ügyben B. Balogh 
Edit ügyvezető igazgató járhat el, aki az elnökkel való egyeztetés után dönthet a munkatársak 
ügyeiről.

/

2002. 11. 25

12002. 11. 25.
Az Elnökség úgy döntött, hogy következő lépésként az ügyvédnek fel kell hívnia Kondé Lajosék 
ügyvédjét. Ha Buczkó Péter nem reagál, akkor Bodorovics Lajoshoz kell fordulnia a KIFÉ-nek.

/

22002. 11. 25.
Az SZMSZ az Alapszabály átdolgozásával együtt a júniusi közgyűlés elé kerüljön beterjesztésre.

/

32002. 11. 25.
A már elbírált pályázatokkal kapcsolatos módosítási kérelmekről az ügyvezető igazgató fog dönteni.

/

42002. 11. 25.
A szoftvervásárlási keretből 2002-ben 1 db Microsoft Office irodai programcsomagot, illetve 2 db 
Norton Antivirus víruskereső programot feltétlenül vásároljon a KIFE-iroda.

/

52002. 11. 25.
A 2003-as költségvetést az Elnökség elfogadta, a közgyűlésen beterjesztésre kerül.

/

62002. 11. 25.
Az eredetileg 2003. májusára tervezett közgyűlés időpontját az Elnökség 2003. júniusára 
módosította.

/

72002. 11. 25.
2004. tavaszán a KIFE lesz a házigazdája a FEECA-ülésnek, melyet a Martineum Központban 
tartunk.

/

82002. 11. 25.
Az Elnökség döntése értelmében a Pártoló tagoknak nem kell tagdíjat fizetniük, de nem is 
szavazhatnak a közgyűlésen. Nemzetközi projektben csak az Elnökség külön döntése alapján 
vehetnek részt. Statisztikát kell beadniuk, státusváltásra pedig közgyűlési határozattal van 
lehetőségük. Ezt az Elnökség beterjeszti a közgyűlés elé.

/
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92002. 11. 25.
Év végi ajándékként a KIFE üdvözlő lapokat fog küldeni a partnereknek.

/

102002. 11. 25.
A 02/53 iktatószámú pályázat módosító kérelmét az Elnökség elfogadta, a későbbiekben ilyen 
ügyekben már az ügyvezető igazgató fog dönteni.

/

112002. 11. 25.
A CD-jogtár hivatalos beszerzését, magas ára miatt jelenleg nem támogatja az Elnökség.

/

122002. 11. 25.
Az iroda rendelje meg a következő közlönyöket: Munkaügyi Közlöny, Oktatási Közlöny, Ifjúsági és 
Sport Értesítő.

/

132002. 11. 25.
Az Elnökség a gyakorlati kivitelezés nehézségei miatt nem tudja támogatni a KIFE tagszervezetei 
által felvetett, közös jogász foglalkoztatására vonatkozó igényt.

/

142002. 11. 25.
A KIFE fogalmazzon meg állásfoglalást a kormány civil stratégiájával kapcsolatban, amelyet eljuttat 
a különböző fórumokra és Bódi Görgyhöz, a Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok 
Főosztályának vezetőjéhez.

/

152002. 11. 25.
Az iroda készítsen el egy új belépési nyilatkozatot, amelyhez csatolni kell a szervezet közhasznú 
jelentését (ha van ilyen; az utóbbi csak a közhasznú és jogi személynek minősülő tagszervezetekre 
vonatkozik).

/

162002. 11. 25.
A régi tagszervezetekről készüljön új nyilvántartó lap, az alapszabály és az alapító okirat leadásával.

/

2003. 02. 04

12003. 02. 04.
A könyvelési dokumentumok átvizsgálását és rendezését követően, ügyvéd jelenlétében, Gábor 
Miklós tárja a problémát Gyulai Endre püspök úr elé.

/

22003. 02. 04.
Az éves statisztika elkészítése és leadása kötelező, illetve ennek megfelelően a statisztika hiánya 1 
évre kizárja a tagszervezetet a pályázási lehetőségből.

/
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32003. 02. 04.
Az elnökség meghatározta a pártoló tagság definícióját és elfogadta a közgyűlésen tárgyalásra 
kerülő tervezetet:

1. Választható rendes tagság helyett, 1 év vendégstátusz után,
2. A tagszervezet felvételéről és kizárásáról a közgyűlés dönt,
3. A tagszervezet rendes tagságba csak vendégstátuszon keresztül kérheti felvételét,
4. Éves tagdíja: 10.000 Ft,
5. Jogai:
•KIFE információkhoz hozzáférhet,
•honlapon jelszót kaphat,
•részt vehet a közgyűlésen tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül,
•nem vehet részt a KIFE pályázatain,
•a KIFE által felvállalt nemzetközi projektben az elnökség jóváhagyásával vehet részt,
•KIFE rendezvényeken igénybe veheti a kedvezményes részvételi díjat,
•A KIFE-ben tisztségeket nem tölthet be,

6. Kötelessége: éves statisztika vagy beszámoló megküldése. Pártoló tagság esetén a statisztika 
elkészítése nem kötelező, helyette elegendő írásban beküldeni egy éves beszámolót a 
tevékenységükről.

/

42003. 02. 04.
Amennyiben a kilépni szándékozó tagszervezetek a következő Közgyűlésen a pártoló tagságot 
választják, a 2002. évre tagdíjuk 10.000 Ft.

/

52003. 02. 04.
A KIFE szakmai tanácsadó testületének első ülése várhatóan 2003. szeptemberében lesz. A 
napirendet Horváth József állítja össze az elnökségi tagok javaslatai alapján.

/

62003. 02. 04.
A KIFE vegye meg a Felnőttképzési Lexikont.

/

72003. 02. 04.
Az elnökség döntése értelmében, a javasolt iktatási rendszer ára miatt, az iroda iktatása továbbra 
is kézi legyen vagy Excelben legyen regisztrálva, az ügyfelek kezelésére használja a tavaly év 
végén megvásárolt ügyfélnyilvántartó szoftvert.

/

82003. 02. 04.
B. Balogh Edit összeállította a KIFE 2002. évi tevékenységi beszámolóját, amelyet az elnökség , 
kisebb módosítások után elfogadott. A javított változat júniusban kerül a Közgyűlés elé.

/

92003. 02. 04.
Az elnökség a február 20-ra tervezett Nemzetközi projektek és kapcsolatok című információs napot 
áttette október 16-ra. Döntését Magyarország, egyelőre kérdéses, EU tagságával indokolta.

/

102003. 02. 04.
A KIFE 2003. március 11-én tart információs napot Programakkreditáció címmel.

/

112003. 02. 04.
Az iroda összeállított az új belépők számára egy adatlapot, amelyet az elnökség, módosításokkal, 
elfogadott. A javított változat a következő Közgyűlésen kerül bemutatásra.

/

122003. 02. 04.
Az iroda adatfrissítés céljából adatlapot állított össze tagszervezetei részére, amelyet a 2002. évi 
statisztikával együtt küld ki a tagszervezeteknek.

/
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132003. 02. 04.
Az elnökség elfogadta a Pályázati Bizottság 2003. január 30-án megtartott ülésén hozott döntéseit 
a pályázatok elbírálásával kapcsolatban.

/

142003. 02. 04.
Júliusban kerül megrendezésre a Tájoló Országos Katolikus Ifjúsági Vezetői Konferencia Győrött. A 
szervezők kérése nyomán az elnökség döntött arról, hogy a kiállítás megszervezése a KIFE iroda 
feladata.

/

152003. 02. 04.
Az elnökség elfogadta B. Balogh Edit javaslatát, amely szerint a KIFE tartalék pénzeit az állam által 
garantált értékpapírba fekteti, miután megérkezik a Renovabis 2003. évre szóló támogatása.

/

162003. 02. 04.
Az elnökség hozzájárult, hogy a Szent Gellért Ház Pári Alapítvány – a mellékelt kérelemnek 
megfelelően – átruházza a KIFE-vel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit jogutódjának, a Katolikus 
Németek Egyházmegyei Egyesületének.

/

172003. 02. 04.
A 2003. májusában, Berlinben megrendezésre kerülő Ökumenischer Kirchentag alkalmával Básti 
Béla és B. Balogh Edit képviseli a KIFE-t.

/

2003. 04. 08

12003. 04. 08.
A Elnökség jóváhagyta a kávéház átadási szerződését, a KIFE iroda bérleti szerződését és a 
mindkét fél számára előnyősebb gazdasági indokok miatt keletkezett támogatási szerződést 
1.586.000 Ft értékben.

/

22003. 04. 08.
Az Elnökség felkéri Kovács Lászlót, hogy írjon egy beszámolót arról az időszakról, amikor ő volt a 
megbízott igazgató.

/

32003. 04. 08.
Az Elnökségi kéri a VISA kártya megszüntetését, mivel a projekt véget ért és a kártya fenntartása 
drága.

/

42003. 04. 08.
Brunner Róbert elkészíti a következő ülésig a gazdálkodási szabályzatokat. A szabályzatok 
elkészítéséért a KIFE 50.000 Ft bruttó összeget határoz meg tiszteletdíjnak.

/

52003. 04. 08.
Az Elnökség megbízza Balogh Editet, hogy a következő ülésre készítse el az új alapszabály 
módosított változatát a könyvvizsgálói jelentésben található, valamint Brunner Róbert javaslatként 
átadott változatai alapján.

/

62003. 04. 08.
Készüljön javaslat a tisztújítás folyamatára. A javaslatot Balogh Edit dolgozza ki az alapszabály 
alapján.

/

72003. 04. 08.
Az elektronikus iktatási rendszerre Gyuris Csabától kapott ártajánlatot az Elnökség nem fogadta el. 
Javasolt ez excel tábla használata, amely a teljes regisztrációt és a keresést is lehetővé teszi. 
Partnerek nyilvántartására az ügyfélvarázsló programot kell használni

/

82003. 04. 08.
Az éves jelentés tartalmát állítsa össze Balogh Edit, majd a júniusi Elnökségre terjessze be. Az 
éves jelentés két nyelven készüljön el.

/
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92003. 04. 08.
Az Elnökség elfogadta a beterjesztett KIFE-re vonatkozó kockázatbecslést, amelyet az elnök ír alá.

/

102003. 04. 08.
A rendszergazda díját az Elnökség módosította 15.000 Ft / hó értékre.

/

2003. 05. 13

12003. 05. 13.
Az Ügyviteli Iroda javaslatot tett az SZMSZ számozásának módjára, amelyet az elnökség 
jóváhagyott.

/

22003. 05. 13.
A KIFE-be belépni kívánó szervezetek számára összeállított kérdőíven szerepeljen egy, a leendő 
tagszervezet és az egyház viszonyára vonatkozó kérdés.

/

32003. 05. 13.
Az elnökség elfogadta, hogy olyan pedagógusok számára is meghirdetésre kerüljön a Youth for 
Europe program keretében megvalósuló tanárképző tréning, akik nem tartoznak a KIFE valamely 
tagszervezetéhez, de ezen jelentkezőknek rendelkeznie kell egy KIFE-tagszervezet ajánlásával.

/

42003. 05. 13.
Az MKPK Ifjúsági Bizottsága kérelmezze a Közgyűléstől a teljes jogú  KIFE tagságot és a Hajszoló 
program öröklését.

/

52003. 05. 13.
Amennyiben a Közgyűlés jóváhagyja az MKPK Ifjúsági Bizottságának teljes jogú tagságát a KIFE-
ben, illetve a Hajszoló program utódlását, akkor az MKPK IB kérelmezheti az Elnökségtől, hogy a 
2003 II. pályázati ciklusban beadott pályázatuk elbírálását ne befolyásolja a 2001-ben, KIFE 
pályázati támogatásból megrendezett 05/2001-es Hajszoló pályázat hiányzó elszámolása.

/

62003. 05. 13.
A Tisztújító Közgyűlés időpontja 2003 június 24. 10.00.

/

72003. 05. 13.
Az elnökség elfogadta az Ügyviteli Iroda Tisztújító Közgyűlésre vonatkozó javaslatait, amelyeket az 
Alapszabály alapján állított össze.

/

82003. 05. 13.
Az elnökség elfogadta az Ügyviteli Iroda Tisztújító Közgyűlés menetére vonatkozó javaslatait, 
amelyek a következők:

1. Tisztújító Közgyűlés meghirdetése a Hírlevélben
2. Jelöltállítás  2003. június 4-20. között a KIFE Irodához eljuttatott nyomtatott formában és a 
Közgyűlésen
3. Szavazólapok elkészítése a KIFE irodában
4. Írásos jelölés alapján megnevezett jelöltek feltüntetése a táblán, további jelöltek
5. Szavazatszámláló bizottság megválasztása
6. Szavazólapok kiosztása
7. Szavazás
8. Szavazatok összeszámlálása
9. Eredményhirdetés

/

92003. 05. 13.
A KIFE 2002. évi tevékenységi beszámolójának összeállításához szükséges statisztikai felmérést 
Szigeti Szabolcs készíti el. A tagszervezetek statisztikai adatainak begyűjtése és továbbítása az 
Ügyviteli Iroda feladata.

/

2020. február 26., szerda 15 / 60 oldal



102003. 05. 13.
Franz Joseph Jehle látogatási tervét az elnökség jóváhagyta.

/

112003. 05. 13.
A katolikus szó használatát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata szerint kérvényezi 
a KIFE.

/

122003. 05. 13.
A KIFE könyvvizsgálatát 2002-re el kell végeztetni, majd az EB tagjait fel kell kérni a KIFE 2002. évi 
munkájának áttekintésére.

/

2003. 06. 03

12003. 06. 03.
Az Elnökség kisebb változtatásokkal elfogadta a KIFE módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapszabályát. A tagszervezetek postai úton megkapják az Alapszabály végleges változatát, 
valamint igényelhető az Ügyviteli Irodától.

/

22003. 06. 03.
Az Elnökség kisebb változtatásokkal elfogadta a KIFE egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. A tagszervezetek postai úton megkapják az SZMSZ végleges változatát, 
valamint igényelhető az Ügyviteli Irodától.

/

32003. 06. 03.
Az Elnökség a Számviteli Politika összeállításáért Brunner Róbert megbízási díját bruttó 80 000 Ft-
ban állapította meg.

/

42003. 06. 03.
Az Elnökség a KIFE Statisztika elkészítéséért Szigeti Szabolcs megbízási díját bruttó 35 000 Ft-
ban állapította meg .

/

52003. 06. 03.
A KIFE éves jelentésének előzetes tervezetét, módosításokkal, az Elnökség elfogadta.

/

62003. 06. 03.
A KIFE módosítja a Grundtvig partnerekkel kötött szerződéseket. A tagszervezetek helyett az 
egyes magánszemélyekkel köt szerződés az első szerződésnek megfelelő tartalommal.

/

72003. 06. 03.
A KIFE-ben választott tisztségviselőnek bármely teljes jogú tagszervezeti tag távollétében is 
megválasztható, ha komoly indoka van a távolmaradásra és előzetesen írásban nyilatkozik az adott 
tisztségre való jelölésének vállalásáról.

/

82003. 06. 03.
Az Elnökség kidolgozta és elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait, amelyet a tagszervezetek 
postai úton kapnak meg.

/

92003. 06. 03.
Az Elnökség elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, hogy a vendégstátusz 1 évig tartson, utána a 
vendégstátuszt élvező tagszervezetnek választani kell a teljes jogú, illetve a pártoló tagság között.

/
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102003. 06. 03.
A teljes jogú tagság elnyeréséhez, az azt igénylő szervezetnek tevékenységi beszámolót és 
közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezet esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
határidőig elkészített legutolsó közhasznú jelentést, nem közhasznú szervezet esetén pedig 
tevékenységi beszámolót és a szervezet mérlegét (eredménybeszámolót) kell benyújtani  az 
Ügyviteli Irodának.

/

112003. 06. 03.
Az Elnökség elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, hogy a tagszervezet által választott tagsági 
formákra vonatkozó döntések 1 évig legyenek érvényesek és a további tagsági viszonyok 
megváltoztatását a Közgyűlésnek kelljen jóváhagynia.

/

122003. 06. 03.
Az Ügyviteli Iroda feladata a leadott pályázati elszámolások pénzügyi összesítésének formai 
összehasonlítása a pályázatok pénzügyi táblázatával, különös tekintettel a KIFE-től kért és kapott 
összeg felhasználására. Eltérés esetén az Iroda jelenti az Elnökségnek a szabálytalanságot.

/

132003. 06. 03.
A KIFE kávéházi átadás szerződéseinek végleges lezárása ügyében a KIFÉ-t Dr. Buczkó Péter 
ügyvéd képviseli. A KIFE költségvetési hiány rendezésének ügyében az elnökség Dr. Buczkó Péter 
helyett Dr. Bródy Jánost bízza meg a KIFE képviseletével.

/

2003. 09. 23

12003. 09. 23.
Az elnökség 2003. november 11-12-re tűzte ki a KIFE elnökségének stratégiai tervező ülését. Az 
ülés helyszíne Máriapócs, amely alkalmat ad Keresztes Szilárd püspök meglátogatására is.

/

22003. 09. 23.
A stratégiai tervező ülés napirendi pontjai: SWOT elemzés, középtávú terv, irányvonalak, 
prioritások, konkrét projektek meghatározása, finanszírozási tervek, KIFE-imázs, 2004. (jubileumi) 
évi munkaterv és költségvetés, egyéb a normál elnökségi ülésnek megfelelő napirendi pontok.

/

32003. 09. 23.
A FEECA szimpóziumon a KIFE képviseletében a következők utaznak: Gábor Miklós, Szigeti 
Szabolcs, Horváth József, Kovács László, Elek Antal, Kruppa Krisztina, Fekete Zsófia, Makszin 
Attila, Bán Sándor és B. Balogh Edit.

/

42003. 09. 23.
A KIFE költségvetésében szereplő GYES-es kismamák szabadságára szánt pénzt az elnökség 
átcsoportosítja Makszin Attila 2003. október 11- december 31. közötti bérezésére.

/

52003. 09. 23.
Az elnökséghez Elek Antal benyújtott egy kérelmet felnőttképzési tanulmányainak támogatására, 
amelyet az elnökség jelenleg támogatni nem tud, így elutasított.

/

62003. 09. 23.
A KIFE pályázatok elbírálására felállított PB döntéseit az elnök hagyja jóvá, majd az értesítést 
ezután kaphatják meg a pályázó szervezetek.

/

72003. 09. 23.
A KIFE következő információs napja 2003. október 16-án lesz, amelynek címe: Nemzetközi 
kapcsolatok és projektek. Az információs napot Kovács László szervezi.

/

82003. 09. 23.
A Renovabis támogatás második felének megérkezése után a KIFE 2,9 M Ft-ot befektet a 
Postabanknál vezetett Diszkont kincstárjegybe. Az ügyintéző: B. Balogh Edit.

/
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92003. 09. 23.
A KIFE készítsen a következő elnökségi ülésre Cashflow tervet, hogy a befektetéseket 
biztonságosan nyomon lehessen követni.

/

102003. 09. 23.
A KIFE SZTT első ülésére az elnökség 2004. február 24. 16.00 órát jelölte ki. Az ülés napirendje: a 
tagok felkérése, a KIFE eddigi tevékenységének és jövőbeli stratégiájának bemutatása, 
aktualitások.

/

112003. 09. 23.
A felnőttképzés minőségbiztosításáról szóló projekt előkészítése céljából B. Balogh Edit és további 
egy érdeklődő kiutazhat a KIFE-től a 2003. október 28-29 között Trierben megrendezésre kerülő 
KBE konferenciára.

/

122003. 09. 23.
A következő elnökségi ülésre az iroda dolgozza ki a pályázatok formai ellenőrzésének lehetőségét 
és módszereit.

/

132003. 09. 23.
A közgyűlés tervezett időpontja: 2003. december 4. az OLI-ban.

/

2003. 11. 11

12003. 11. 11.
A KIFE középtávú stratégiájának részét képezi a tagszervezetek látogatása, melyet a szövetség 
elnökségének és ügyviteli irodájának tagjai végeznek. Az elnökség – az önkéntes vállalások 
alapján – a 2004. évben 10 tagszervezet látogatását határozta meg a következők szerint: 
Horváth József: 2 tagszervezet
Kovács László: 1 tagszervezet 
B. Petőfi Ágnes: 1 tagszervezet 
Gábor Miklós: 1 tagszervezet 
Iroda: 6 tagszervezet

/

22003. 11. 11.
KIFE középtávú stratégiájának részét képezi az érdekképviseleti tevékenység, egyházi és állami 
fórumokon.

/

32003. 11. 11.
Az elnökség – módosításokkal – elfogadta a közgyűlés elé terjesztendő 2004. évi munkatervet, 
melynek részét képezi a szövetség konkrét projektjeinek meghatározása.

/

42003. 11. 11.
Az elnökség – módosításokkal – elfogadta a közgyűlés elé terjesztendő 2004. évi költségvetési 
tervet.

/

52003. 11. 11.
Az elnökség eldöntötte, hogy Fekete Zsófiát, ügyvezető asszisztensként, továbbra is alkalmazza a 
KIFE szegedi irodájában.

/

62003. 11. 11.
Az elnökség eldöntötte, hogy Makszin Attila 2003. évben 13. havi fizetést kap jutalomként eddig 
végzett kiemelkedő tevékenységéért.

/

72003. 11. 11.
Az elnökség eldöntötte, hogy a KIFE a 2004. évben áttér a számviteli törvényben meghatározott 
kettős könyvvitelre. A szövetség könyvelését 2004.-ben is a Hernetto Bt. végzi.

/
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82003. 11. 11.
A Tájoló Konferencia folytatásaként a KIFE elnöksége az „Ifjúsági képzések az egyházban” 
munkacsoport létrehozását határozza el, melynek szakmai irányítására Rettegi Zsoltot kéri fel.

/

2004. 01. 27

12004. 01. 27.
A pályázati Bizottság készítsen elő egy támogatás politikát, valamint tegyen javaslatot az éves 
prioritások meghatározására és egyeztesse azokat az Elnökséggel a májusi Elnökség-PB találkozó 
alkalmával.

/

22004. 01. 27.
Kovács László írásban közölje, hogy külföldi ösztöndíjának ideje alatt hogyan kívánja betölteni 
elnökségi tagsági szerepét.

/

32004. 01. 27.
Az Elnökség elfogadta az iroda javaslatait a KIFE által beadandó pályázatokat illetően.

/

42004. 01. 27.
Az Elnökség kiküldi B. Balogh Editet a Gaining competence in modern participatory methods című 
képzésre Hamminkelnbe és Fekete Zsófiát a Tempus Közalapítvány „Felkészülés a strukturális 
alapok felhasználására” című képzésre, Budapestre.

/

52004. 01. 27.
Az Elnökség meghatározta a Szakmai Tanácsadó Testület első ülésének napirendjét. Horváth 
József vállalta az ülés levezető elnöki tisztjét.

/

62004. 01. 27.
Az Elnökség szabályzatot fog kidolgozni a GYES-ről visszatérő kismamák bérezése ügyében, 
illetve a költségvetésből e célra való összegek elkülönítése ügyében.

/

72004. 01. 27.
Az Elnökség elfogadta a 2004. évi pályázatokhoz tartozó beszámoló űrlapok formátumát, amelyet a 
honlapon tesz a KIFE iroda közzé.

/

2004. 02. 24

12004. 02. 24.
Az elnökség a KIFE költségvetését 2.000.000 Ft-al csökkentette: amely a kiadvány-szerkesztési, a 
könyvvizsgálati, a fundraising tevékenységre szóló, valamint a konferencia megrendezésének 
költségeit egyelőre törli a költségvetésből. A fenti projektek csak abban az esetben valósíthatók 
meg, ha arra céltámogatás érkezik. A módosítást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elutasító 
határozata miatt kellett végrehajtani.

/

22004. 02. 24.
A KIFE pályázatok beszámolóinál az ügyviteli iroda formai ellenőrzést hajt végre. A formai 
ellenőrzés során feltárt hiányosságokról a pályázót írásban értesíti és 15 munkanapon belül 
felszólítja hiánypótlásra.

/

32004. 02. 24.
Az ügyviteli iroda ellenőrzi, hogy a pályázó határidőre elszámolt-e. Ha nem, akkor írásban felszólítja 
a pályázót, hogy 15 munkanapon belül pótolja a hiányosságot, ha ezt sem teljesíti, akkor az 
elszámolást követően 2 cikluson keresztül a tagszervezet nem pályázhat a KIFE-hez.

/

42004. 02. 24.
Az ügyviteli iroda ellenőrzi, hogy a beküldött beszámoló tartalmazza-e a kért részeket. Ha nem, 
akkor írásban felszólítja a pályázót, hogy 15 munkanapon belül pótolja a hiányosságot, ellenkező 
esetben a tevékenységi és pénzügyi beszámoló elmulasztása a támogatási összeg visszafizetését 
vonja maga után, az idegen nyelvű beszámoló, fénykép/kiadvány, jegyzet a következő év január 15-
ig pótolható.

/
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52004. 02. 24.
A tevékenységi beszámoló ellenőrzése a Pályázati Bizottság feladata az ügyrendnek megfelelően, 
szúrópróbaszerűen évente 3 alkalommal. Ha a tevékenységi beszámoló nem fogadható el, a 
pályázó 2 cikluson keresztül nem pályázhat a KIFE-hez.

/

62004. 02. 24.
A pénzügyi beszámolóban ellenőrizni kell az anyag és kommunikációs költséget, amely nem 
haladhatja meg a 15%-ot. Ellenkező esetben az ügyviteli iroda írásban felszólítja a pályázót 
magyarázatra. Amennyiben a magyarázat nem fogadható el, az adott összeget vissza kell utalni.

/

72004. 02. 24.
Az önköltség igazolása terembérletről és önkéntes munkáról lehetséges. Az elszámolt önkéntes 
munka mértéke nem haladhatja meg a pályázati kiírásban foglaltakat, az elszámolt terembérlet díja 
nem haladhatja meg a szokásos aktuális árlistát. Ellenkező esetben az ügyviteli iroda írásban 
felszólítja a pályázót magyarázatra. Amennyiben a magyarázat nem fogadható el, az adott 
összeget vissza kell utalni.

/

82004. 02. 24.
A pályázati program teljes költségvetése csak annyival csökkenthető arányosan, amennyivel 
kevesebb támogatást kaptak a KIFE-től. Ellenkező esetben az ügyviteli iroda írásban felszólítja a 
pályázót magyarázatra. Amennyiben a magyarázat nem fogadható el, az adott összeget vissza kell 
utalni.

/

92004. 02. 24.
A bevételek összegénél a KIFE-től kapott összeg nem haladhatja meg az összes bevétel 80%-át. 
Ellenkező esetben az ügyviteli iroda írásban magyarázatra szólítja fel a pályázót. Amennyiben a 
magyarázat nem fogadható el, az adott összeget vissza kell utalni.

/

102004. 02. 24.
Az ügyviteli iroda ellenőrzi a beszámolóhoz csatolt számlaösszesítőt, illetve, hogy az abban 
felsoroltak megegyeznek-e a csatolt számlákkal. Ellenkező esetben az ügyviteli iroda írásban 
felszólítja a pályázót magyarázatra. Amennyiben a magyarázat nem fogadható el, az adott 
összeget vissza kell utalni.

/

112004. 02. 24.
Az ügyviteli irodába beküldött magyarázatok elfogadása vagy elvetése az ügyvezető igazgató 
jogköre.

/

122004. 02. 24.
A pályázati beszámolóban helyszínre, időpontra, programra vagy jelentős költségvetésbeli eltérésre 
utólag módosítás már nem kérhető. Ellenkező esetben az elszámolást követően 2 cikluson 
keresztül a tagszervezet nem pályázhat a KIFE-hez.

/

132004. 02. 24.
Az idegen nyelvű beszámoló tartalmazza a célt, a tevékenység leírását, az eredmények 
bemutatását pontokba szedve, 1 oldalban.

/

142004. 02. 24.
A 2004. decemberi záródású programok esetében a hiánypótlási határidő: 2005. február 15.

/

152004. 02. 24.
Amennyiben a projekt egy vagy több szponzor által 100%-ban támogatott, akkor a projektvezető 
köteles elszámolni a projektben nyújtott teljes összeggel.

/

162004. 02. 24.
A KIFE által gondozott projektek adminisztrációs díja megállapodás szerint levonásra kerül a 
pályázati költségvetési keretből. Ennek pontos díja az elnökséggel történt megállapodás alapján 
történik. A projekt gondozása jelenti a könyvelést, az ellenőrzési lehetőség biztosítását, a KIFE 
nevének használatát a projekt ügyében, kapcsolattartást az adományozóval, pénzügyi-szakmai 
figyelemmel kísérést.

/
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172004. 02. 24.
Amennyiben a projekt csak részben támogatott és egy, a KIFE alkalmazottain kívüli projektvezető 
végzi a projektet, a projektvezetőnek vagy intézményének még a projekt kezdete vagy a pályázat 
beadása előtt nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a fennmaradó hiányzó összeget (önrészt) 
biztosítja, valamint a támogatás érkezésekor befizeti a projekt céljára nyitott alszámlára.

/

182004. 02. 24.
A projektvezetők személyi jellegű kifizetést kaphatnak munkájukért, amennyiben a projekt vagy a 
támogatás arra maga is lehetőséget nyújt.

/

192004. 02. 24.
Amennyiben a KIFE céltámogatása lehetőséget biztosít a Jubileumi Évkönyv megjelentetésére, 
akkor azt 500 magyar nyelvű példányban, 100-100 angol és német nyelvű példányban adja ki a 
KIFE. Tartalma: előszó, 10 éves történet, küldetés, vízió, stratégiai célok, a KIFE jelentősége az 
egyházban, elnökök rövid bemutatkozása, tagszervezetek bemutatkozása, nagyobb projektek 
ismertetése, támogatók bemutatása, statisztika (2000-2003), tervek a következő évekre, zárszó. 
Mellékletként szerepel: tevékenységi beszámoló, támogatott programok és a 2003. évi 
közhasznúsági jelentés.

/

202004. 02. 24.
Amennyiben a KIFE céltámogatása lehetőséget biztosít a Jubileumi Konferencia megrendezésére, 
akkor annak ideje: 2004. november 26-28., Helye: Manréza Lelkigyakorlatos és Konferencia 
Központ, résztvevők száma: 70-80 fő, részvételi díja: 
5.000 Ft/fő. Tervezett program: 2004. november 26.: közgyűlés, 2004. november 27.

/

212004. 02. 24.
A KIFE elnöksége a katolikus felnőttképzésben kiemelkedő teljesítményt felmutató személyeknek 
díjat kíván alapítani Kerkai-díj névvel. A díj elbírálásának feltételeit és kiosztásának szabályait az 
ügyviteli iroda dolgozza ki.

/

2004. 04. 20

12004. 04. 20.
Az elnökség döntött arról, hogy Molnár Sebestyén képviseli a KIFE-t az ORTT-sorsoláson.

/

22004. 04. 20.
Az Elnökség határozatot hozott arról, hogy Horváth József képviseli a KIFE-ta Christen auf dem 
Bauplatz Europa c. konferencián. A költségeken 50-50 %-ban osztozik a Martineum és a KIFE. A 
kísérő személye egyelőre még nem eldöntött.

/

32004. 04. 20.
Az Elnökség a benyújtott kommunikációs tervet nem fogadta el.

/

42004. 04. 20.
Az Aquila Egyesület pályázatának fellebbezési kérelme nyomán az Elnökség módosította a 
Pályázati Bizottság döntését a 04/3 regisztrációs számú pályázat ügyében és 130.000 Ft-ot 
szavazott meg a szervezetnek.

/

52004. 04. 20.
A jogi probléma rendezése olyan akadályokba ütközik, amelyben a KIFE nem kompetens, ezért 
ebben a formában nem kivitelezhető annak megoldása, hogy jelenleg kérjük a krisztushívők 
magántársulása címet a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától.

/

62004. 04. 20.
A Közgyűlés időpontjaként 2004. június 15-ét határozta meg az Elnökség.

/

72004. 04. 20.
Az Elnökség határozott arról, hogy a 2003/2004. év könyvelési díjának különbözetét a költségvetés 
módosításával fedezi.

/
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2004. 05. 25

12004. 05. 25.
Az Elnökség apró módosításokkal elfogadta a 2003. évi tevékenységi beszámolót, amelynek 
ismertetése és végleges elfogadása a közgyűlés feladata lesz.

/

22004. 05. 25.
Megegyezés született arról, hogy a KIFE nyomtatott és elektronikus formában is kiadványt tesz 
közzé a jubileumi év alkalmából: az éves jelentés nyomtatva, míg az évkönyv CD-ként kerül 
kiadásra.

/

32004. 05. 25.
Az elnökség a PB határozataival nem értett mindenben egyet. Az alábbi táblázatban közölt 
pályázatoknak a PB által megítélt összegét a következőként módosította:

Szám               Pályázó                                                        PB által ítélt            Elnökség által ítélt

04/27               KMM-JOC, Remény Háza, TS                      100.000                             0
04/28               Remény Háza, TS, KMM-JOC                      150.000                             0
04/29               Remény Háza                                                 200.000                             0
04/30               OLI-Katta                                                        250.000                             0
04/31               Faludi Ferenc Akadémia                                   0                                200.000
04/33               KIM                                                                 150.000                         100.000
04/34               Martineum Felnőttképző Akadémia           100.000                          160.000
04/35               Martineum Felnőttképző Akadémia           150.000                          160.000
04/38               Ágota Alapítvány                                           200.000                          250.000
04/45               KEFE                                                                  0                                 120.000

/

42004. 05. 25.
Az Elnökség határozatot hozott a 04/22 számú Kim pályázat ügyben és 250.000 Ft-os támogatást 
ítélt meg a pályázatra.

/

52004. 05. 25.
Az Elnökség elfogadta Horváth József pályázati díjról lemondó összegét, amelynek értelmében a 
program a megítélt pénzből megvalósíthatatlan.

/

62004. 05. 25.
A tagszervezetek május 31-ig kaptak haladékot arra, hogy megküldjék statisztikai jelentésüket, 
ezután kizárják magukat egy évre a pályázási lehetőségből.

/

72004. 05. 25.
Az ülésen megegyezés született arról, hogy a Szlovéniában megrendezendő eseményen Gábor 
Miklós és Horváth József atya fog részt venni.

/

82004. 05. 25.
A Renovabis által meghirdetett augusztus végi workshop-on Pados Katalin képviseli a KIFE-t.

/

92004. 05. 25.
Az elnökség elfogadta a közgyűlés napirendi pontjait.

/

102004. 05. 25.
Horváth József atya felvetésére az Elnökség döntött arról, hogy a KIFE rendelje meg a 
Felnőttképzés című folyóiratot.

/

2004. 06. 14
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12004. 06. 14.
A formai hibás pályázatokat a PB nem bírálhatja el.

/

22004. 06. 14.
Az Elnökség és a PB közösen dolgozza ki azt a szempontrendszert, amely alapján a pályázatok 
bírálata objektívebbé válik.

/

32004. 06. 14.
Az új pályázati szempontrendszer 2005. január 1-től lesz érvényes.

/

42004. 06. 14.
Az egyes pályázatok bírálatait határozatba foglalva kell elfogadni vagy elutasítani.

/

52004. 06. 14.
Az Elnökséghez juttassa el a PB a szempontrendszert és 2004. július 7-én 10 órakor egyeztetés 
céljából találkozzanak.

/

62004. 06. 14.
Az Elnökség döntött arról, hogy javaslatot tesz a közgyűlésnek a Kerkai Díj meglapítására, amely 
ifjúsági és felnőttképzési kategóriákban lesz odaítélhető. A díj tartalmával kapcsolatosan 
megegyezés született arról, hogy kisplasztika és pénzjutalom nem kerül kiosztásra, a könyvjutalmat 
azonban elfogadta az Elnökség.

/

72004. 06. 14.
A június 2-án, Szegeden látogatást tett szabadkai Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) képviselőit az 
Elnökség meghívja egy bemutatkozó beszélgetésre a 2004. július 7-i Elnökségi ülésre.

/

2004. 07. 07

12004. 07. 07.
Az Elnökség a Pályázati Bizottsággal egyetértésben a következő prioritási szempontokat fogadta el 
a pályázati elbírálási rendszer kialakításakor:
  
1. Együttműködés (partnerség)
2. Újszerűség (innováció)
3. Tudatosan átgondolt projekt
4. Fenntarthatóság

A fent említett pontokkal kapcsolatban megemlítésre került:

1. Együttműködés (partnerség)
A pályázati űrlapon szerepeljen olyan kérdés, amely az együttműködés mibenlétére kérdez rá, így 
látható az együttműködés erőssége.

2. Újszerűség (innováció)
Ez alatt értendő új program bevezetése, új előadó meghívása, új módszer alkalmazása, új 
célcsoportnak átdolgozott program stb.
Javasolt, hogy évente szervezzen a KIFE pályázatíró tréninget, ahol bemutathatók lennének az 
elvárások. Javasolt egy pályázati kézikönyv összeállítása is, amely megkönnyítené az információ 
átadását és a pályázatírók munkáját.

3. Tudatosan átgondolt projekt
Ez alatt értendő a tudatos cél, célcsoport és eredmény meghatározás, a pályázat koherens 
egysége, a cselekvési terv megvalósíthatósága

4. Fenntarthatóság
Ez alatt értendő más támogatók bevonása a projektbe, a programokon részvételi díj megállapítása. 
Ez utóbbi csak olyan esetben hanyagolható, amennyiben a célcsoport ezt indokolttá teszi.
A pontrendszer tárgyalása során a két vitaanyag szinkronba hozása volt a fő irányvonal. A két 
pontrendszer sok esetben kompatibilis egymással, viszont vannak vitás kérdések ezzel 
kapcsolatban.

/
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22004. 07. 07.
Az Elnökség és a Pályázati Bizottság tagjai augusztus 15-ig küldjék el a pontrendszerrel 
kapcsolatos észrevételeiket, megjegyzéseiket, kérdéseiket Szászi Balázsnak, aki összeállít egy 
újabb vitaanyagot az értékelési szempontrendszerről a beérkezett kérdésjavaslatok alapján.

/

32004. 07. 07.
Elfogadta azt az Alapszabályra vonatkozó javaslatot, miszerint a IV. pontban található „készülő 
felnőttképzési törvény” rész a „Felnőttképzési törvény” szövegre módosuljon, hiszen a törvény 2001-
ben már hatályba lépett.

/

2004. 08. 30

12004. 08. 30.
Az Elnökség megszavazta a költségvetés módosítását, amely alapján a kiadványokra fordítandó 
összeg 700.000 Ft-ról 800.000 Ft-ra változik. A költségvetés módosításra a jubileumi CD 
elkészítése miatt volt szükség és az NCA-n nyert összeg tette lehetővé.

/

22004. 08. 30.
Az Elnökség a Jubileumi Konferencia időpontját 2005. február 10-12-re módosította. A rendezvény 
kezdete 2004. február 10. 15.00 óra.

/

32004. 08. 30.
Az Elnökség több, tisztázatlan részlet miatt elvetette az Equal-pályázatban való részvételt, illetve 
koordinátori szerepet.

/

42004. 08. 30.
A szeptember 2-4. között megrendezésre kerülő konferencián Gábor Miklós, B. Balogh Edit és 
Horváth József képviseli a KIFE-t.

/

52004. 08. 30.
Az Elnökség a stratégiai tervező ülés időpontjaként 2004. október 18-19-ét jelölte meg, helyszíne a 
Szív Lelkiségi Központ.

/

62004. 08. 30.
Az Elnökség a Martineum Felnőttképző Akadémia 02/49 pályázatát lezártnak tekinti, a módosítási 
kérelmet elutasítja, és egyben megkéri az Akadémiát, hogy az előzőleg megítélt támogatást utalja 
vissza.

/

72004. 08. 30.
Az Elnökség 2005. január 15-ét határozta meg a III. pályázati ciklusban benyújtandó pályázatok 
lebonyolításának utolsó napjaként.

/

2004. 10. 18

12004. 10. 18.
2004. végén a Hírlevélben jelenjen meg a tagszervezetek nyertes NCA-pályázatainak összefoglaló 
táblázata. Figyelemmel kell kísérni a tagszervezetek világi szervezetektől kapott támogatásait. 
Legyenek propagálva a NCA támogatásai.

/

22004. 10. 18.
Az Elnökség a KIFE PR- és marketing-tevékenységének elősegítésére és megerősítésére a 
következő feladatokat tűzte ki: a KIFE-link megjelentetése a www.katolikus.hu oldalon, a Hírlevél 
negyedévenkénti elküldése az egyházmegyék sajtóreferenseinek, Rochlitz Bernadettel – a 
Püspökkari Konferencia sajtóosztálya munkatársával – való kapcsolatfelvétel, KIFE-hírek elküldése 
a Magyar Kurírnak, a Virtuális Plébánián és a Teofil levelezőlistán való megjelenés.

/

32004. 10. 18.
Az elnökség döntött arról, hogy 2005. januárban információs napot kell tartani az új pályázati 
rendszerről.

/
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42004. 10. 18.
Az Elnökség döntése szerint az e-learning nyelvkurzus nem elég hatékony, ezért az elnökség úgy 
döntött, hogy készüljön egy szószedet, „szókincs-tár” létrehozása több nyelven (min. angol, német) 
a felnőttképzés, az ifjúsági munka, a egyházi működés és az EU-s pályázatok szóanyagából.

/

52004. 10. 18.
 A 2005. éves Munkatervben ütemezett októberi információs nap témáját az Elnökség a 
későbbiekben határozza meg.

/

62004. 10. 18.
Az Elnökség a jövő évi stratégiai tervező ülés helyszíneként Székesfehérvárat határozta meg, és 
döntött az ülés előtt Spányi Antal, megyés püspök meglátogatásáról.

/

72004. 10. 18.
Az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszti a 2005. évi költségvetést, amely a Renovabis támogatását 
feltételezi, de nem tartalmazza az Amerikai Püspöki Karhoz benyújtott pályázat esetleges 
támogatását. A közgyűlés külön határozatban döntsön arról, hogy amennyiben az amerikai 
támogatás megérkezik, milyen mértékű saját erőt invesztál a Szövetség egy új iroda vásárlásába.

/

82004. 10. 18.
Az Elnökség döntést hozott arról, hogy céltartalékot kell képezni a GYES-en lévő kismamák után 
járó törvényben meghatározott fizetési kötelezettségek kifizetésére (pl. szabadságok), amelyre 
2005-ben 
300 000 Ft céltartalékot különít el.

/

92004. 10. 18.
Veresné Fekete Zsófia szerződése 2005. január 15-től 2006. január 15-ig, mint határozott idejű 
szerződés köttetik a Renovabis támogatás elnyeréséig, addig csak inflációs emelés lehetséges. A 
Renovabis támogatásának elnyerésekor a szerződés határozatlan idejűre módosul és a bér havi 
150.000 Ft-ra emelkedik.

/

102004. 10. 18.
Az Elnökség a KIFE Renovabis-pályázatát elfogadta.

/

112004. 10. 18.
Az Elnökség a konferencia időpontját 2005. február 11-13-ra módosította, és a programot az 
alábbiak szerint hagyta jóvá.

/

122004. 10. 18.
Az elnökség elhatározta, hogy felkéri Rettegi Zsoltot és Wolf Máriát egy tanulmány készítésére a 
hazai katolikus felnőttképzés helyzetéről és lehetőségeiről, amely a konferencián vitaanyagként 
szolgálna. Erre a célra 80.000 Ft-ot különített el.

/

132004. 10. 18.
Az Elnökség a Közgyűlés korábbi döntésének értelmében kidolgozta a Kerkai-díj pályázati 
kiírásának részleteit és a felhívást, javaslatot tesz Erdő Péter védnöki felkérésére.

/

142004. 10. 18.
Az Elnökség a következő regisztrációs számú pályázatoknál fogadta el a Pályázati bizottság 
döntéseit: 04/48, 04/49, 04/52, 04/53, 04/54, 04/55, 04/56, 04/58, 04/59, 04/60.

/

152004. 10. 18.
04/50 Faludi Ferenc Akadémia pályázatának támogatását elutasította. Indoklás: A pályázatot 
Krizbai Judit írta alá. Az Akadémia hivatalos aláírója Nemeshegyi Péter SJ. Meghatalmazásokat 
utólag nem lehet becsatolni.

/

162004. 10. 18.
04/51 Faludi Ferenc Akadémia pályázatát 200.000 Ft-tal támogatja.

/
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172004. 10. 18.
A KIFE-nél az fogadható el aláíróként, aki a tagszervezet alapító okiratában megjelölt képviselő, a 
képviselő által írásban meghatalmazott személy: amely lehet egy esetre szóló vagy általánosan a 
KIFE pályázataira vonatkozó.

/

182004. 10. 18.
Az elnökség meghatározta az elutasítást maga után vonó formai hibákat, illetve a formai hibák 
következményeit:

FORMAI HIBÁK, MELYEK A PÁLYÁZAT ELUTASÍTÁSÁT VONJÁK MAGUK UTÁN
-Előző pályázat elszámolásának hiánya
-Tagdíj hiánya
-Statisztika hiánya
-Mellékletek bármelyikének hiánya
-Cégszerű aláírás (szervezet hivatalos képviselőjének aláírása és pecsétje) hiánya
-Hiányos adatlap (azon nagy tartalmi egységek hiánya, melyek az értékelés során pontozási 
egységet alkotnak)

FORMAI HIBÁK, MELYEK ESETÉN MÉG ELBÍRÁLHATÓ A PÁLYÁZAT
-Hiányos adatlap a pontozásra nem kerülő egyéb adatokat (cím, pályázat felelőse, etc.) illetően
-Számolási hiba a pénzügyi táblázatban
-Pénzügyi terv részletezésének hiánya

Következők levonásra kerülnek a megítélt programtámogatás összegéből:
-Max. 15% anyagköltségnél nagyobb anyagköltség
-Max. 15% kommunikációs költségnél nagyobb kommunikációs költség
-Min. 20% önerőnél kisebb önerő

/

192004. 10. 18.
Rendkívüli pályázati kiírást ad ki a KIFE a 2004. évi maradványösszeg egy részére. B. Balogh Edit 
összeállít egy rendkívüli kiírást, amelyet Gábor Miklós hagy jóvá. A pályázat november 1-i kiírású, a 
beadási határidő november 30, a PB decemberben bírálja el. A pályázaton részt vehetnek olyan 
képzési programokkal, amelyek 2004-ben zajlottak le és a KIFE-től még nem kapott támogatást az 
adott program. A pályázaton ezúttal, egyszeri alkalommal utófinanszírozás lehetséges.

/

202004. 10. 18.
A 2004. évre beadott, elbírált, nyertes pályázatok, melyek támogatása időarányosan lett 
csökkentve (mivel átnyúltak 2005-re), beadhatók úgy, hogy a 2005-re átnyúló rész támogatásra 
kerül a KIFE-nél bennmaradt pályázati maradványösszegből. Új pályázat benyújtása nem 
szükséges, az igényt elegendő írásban egy kérelem formájában benyújtani.

/

212004. 10. 18.
2005-től a KIFE-ben önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek nem kérhetnek fel más jogi 
személyt a pénzügyi lebonyolításra.

/

222004. 10. 18.
Beszámoló készítésekor a számlára rá kell vezetni a pénzügyi befogadó szervezet és a 
programszervező szervezet nevét: ez az összes nem jogi személyiségű szervezet esetén érvényes.
(Pl. CSMKA – Társ-Suli)

/

232004. 10. 18.
04/57 Társ-Suli pályázatát nem részesítette támogatásban. Indoklás: Nem derül ki, hogy mi a 
kapcsolat a Társ-Suli és az Árnyék Program között.  Nem fér az adott pályázó közgyűlésen 
benyújtott tevékenységi körébe a projekt, és világosan köthető egy másik (testvér)szervezet 
tevékenységéhez.

/

242004. 10. 18.
Az Elnökség társult szervezeteknek nevezi azokat a tagszervezeteket, amelyek közös pénzügyi 
lebonyolítóval rendelkeznek, az Elnökség úgy döntött, hogy az ilyen társuló KIFE tagszervezetek 
egymás képzési profiljában – amelyet az alapító okiratban meghatároztak - pályázatot nem 
adhatnak be.

/

252004. 10. 18.
Az Elnökség határozott arról, hogy a  következő kiírásban legyen vízjel a pályázati űrlapon, ami jelzi 
azt, hogy melyik évre vonatkozik az űrlap.

/
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262004. 10. 18.
04/61 Társ-Suli pályázat 50.000 Ft támogatásban részesült. Indoklás: A program nem támasztja 
alá a várt eredményeket és a feltüntetett célokat, gyengén kidolgozott program, nem részletes 
pályázat.

/

272004. 10. 18.
Az Elnökség az Ellenőrző Bizottság inaktivitása miatt úgy döntött, hogy szegedi tagszervezetek 
delegálják a Bizottság tagjait. Ennek részleteiről a novemberi közgyűlés dönt majd.

/

282004. 10. 18.
Az elnökség úgy határozott, hogy a  februárban esedékes KIFE
Konferenciához kapcsolódóan ülésezzen legközelebb az SZTT.

/

292004. 10. 18.
Az Elnökség döntött arról, hogy a novemberi Közgyűlés napirendjét a következő Elnökségi ülésen, 
2004. november 10-én tárgyalja meg. Ezen az elnökségi ülésen kerül sor a pályázati rendszer PB-
vel együtt történő véglegesítésére.

/

2004. 11. 16

12004. 11. 16.
Kiadványokra egy tagszervezet 2 évente 1 alkalommal pályázhat, amelyet a tagszervezet éves 
lehetőségeinek terhére adhat be.

/

22004. 11. 16.
Amennyiben a Renovabistól egy tagszervezet bármilyen formában közvetlenül támogatást kap, a 
benyújtott pályázatban a tagszervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a közvetlen támogatás a 
KIFE-nél megpályázott program vagy kiadvány támogatást nem érinti. Amennyiben ezt a 
nyilatkozatot nem nyújtja be, a pályázat formai hiba miatt elutasításra kerül.

/

32004. 11. 16.
Amennyiben a projekt lebonyolítása során alapvető paraméterek (pl. időpont, helyszín, részletes 
program, költségvetés) megváltoznak, abban az esetben a pályázónak a program eredeti időpontja 
előtt, ill. a korábbi megvalósítás esetén a program megkezdése előtt módosító kérvényt kell a KIFE 
irodához benyújtania. Időpont módosítás az eredeti program időpontjától számított egy naptári éven 
belül lehetséges.

/

42004. 11. 16.
A PB 2 tag megjelenésével határozatképes.

/

52004. 11. 16.
A PB tagokat érintő projektek esetén a két nem érintett PB tag pontszámainak átlaga a figyelembe 
veendő, harmadik személyként az alapvető eljárásban.

/

62004. 11. 16.
Az elnök (szükség esetén az elnökség véleményének kikérésével) jóváhagyja/elutasítja a PB 
döntéseit. Amennyiben eltér a PB javaslatától, az értékelő szempontrendszer alapján indoklással 
kell alátámasztania döntését.

/

72004. 11. 16.
Ha az elnök érintett egy adott projektben, jóváhagyási joga van a PB javaslatára. Amennyiben nem 
ért egyet a PB javaslatával, az elnökség dönt a projekt támogatásának ügyében.

/

82004. 11. 16.
Indokolt esetben a pályázó fellebbezést nyújthat be az Elnökségnek, amelyet a KIFE irodába kell 1 
nyomtatott és 1 elektronikus példányban eljuttatni.

/
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92004. 11. 16.
Az elnökség javaslatot készített elő az SZMSZ 7.sz. melléklet bizonyos pontjainak módosítására:

1.6. A PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG HATÁROZATKÉPES, AMENNYIBEN 2 TAGJA JELEN VAN.
2.1. A PB üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyv készül, amelyet HELYBEN a Szövetség ügyvezető 
igazgatója készít el. A jegyzőkönyvet a PB elnöke HELYBEN hitelesíti, és tájékoztatásul megküldi 
az Elnökségnek.
3.7. e) eredményekről az iroda a PB ülést követő egy héten belül értesítést küld e-mailen,
3.7. f) eredményekről AZ ELNÖK JÓVÁHAGYÁSA UTÁN az iroda a PB ülést követő kettő héten 
belül értesítést küld postai úton, indoklással és szerződésekkel együtt
5.3. A döntések eredményéhez hozzáférést kell biztosítani a tagszervezetek számára. A 
HÍRLEVÉLBEN VAGY HONLAPON MEGJELENŐ listában szerepelnie kell a pályázó szervezetnek, 
a beadott pályázat címének és regisztrációs számának, valamint az elnyert összegnek és a 
pályázat megvalósítási időpontjának.

/

102004. 11. 16.
Az Elnökség azt a döntést hozta, hogy a pályázatok megállapodási szerződésében legyen benne a 
következő mondat: A Pályázó vállalja, hogy amennyiben nem a beadott pályázat alapján bonyolítja 
le programját, s azt módosítási kérelemben nem jelezte a KIFE felé, a pályázati támogatás teljes 
vagy részleges összegét visszautalja.

/

112004. 11. 16.
Az ügyvivő iroda építse be a 2005. évi kiírásba a fent hozott 2. számú Eln. Hat.-ot.

/

122004. 11. 16.
A 2005. év I. ciklusa pályázatainak beadási határidejét 2005. február 15-ben jelölte meg az 
Elnökség.

/

132004. 11. 16.
Az elnökség a jubileumi konferencia programját kibővítette a Renovabis képviselőjének 
köszöntőjével és Erika Schuster, a FEECA elnökének előadásával.

/

142004. 11. 16.
A 2004. év három pályázati ciklusa után 1.600.000 Ft maradt a Renovabistól kapott kiosztható 
keretből, ezért az Elnökség úgy döntött, hogy az összeg szétosztására rendkívüli pótpályázatot ír 
ki. A tagszervezetek új és a 2004. évben beadott, de elutasított pályázatokat nyújthatnak be olyan 
programokra, amelyek 2005. február 15-ig befejeződnek. A pályázaton elő és utófinanszírozású 
projektek is részt vehetnek. A beadási határidő: 2004. november 30.

/

152004. 11. 16.
Az Elnökség elfogadta a 13. havi fizetés előterjesztését Gulya Balázs részére.

/

162004. 11. 16.
Pál Melinda lemondását követően csak 4 taggal dolgozik tovább az Elnökség. A testület javasolni 
fogja a Közgyűlésnek, hogy a 2005. júniusi közgyűlésen a szokásos tisztújítás alkalmával 
válasszon a közgyűlés új elnökségi tagot.

/

2004. 12. 15

12004. 12. 15.
Az elnökség újra tárgyalta a 2004.02.24./7-es elnökségi határozatot, amelyet 2 igen, 1 nem, 1 
tartózkodás mellett újra elfogadott.
2004.02.24/7. Eln.Hat.: Az önköltség igazolása terembérletről és önkéntes munkáról lehetséges. Az 
elszámolt önkéntes munka mértéke nem haladhatja meg a pályázati kiírásban foglaltakat, az 
elszámolt terembérlet díja nem haladhatja meg a szokásos aktuális árlistát. Ellenkező esetben az 
ügyviteli iroda írásban felszólítja a pályázót magyarázatra. Amennyiben a magyarázat nem 
fogadható el, az adott összeget vissza kell utalni.

/
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22004. 12. 15.
Az önerő igazolásának összegeit az elnökség a következő módon változtatta meg a KIFE 
pályázatok elszámolásánál:

                                         Szervezési és egyéb előkészítési munka               Előadás tartása, 
kiadvány megírása, fordítása

Középfokú végzettséggel                     1.500 Ft / óra                                                                        -
  
Felsőfokú végzettséggel                       4.000 Ft / óra                                                                  
6.000 Ft / óra

/

32004. 12. 15.
Az elnökség kimondta, hogy a megjelenő elektronikus anyag a KIFE bemutatkozó CD-je, 
promóciós anyag, nem jubileumi CD-ként kerül terjesztésre. Ez alapján a KIFE történet a 
bemutatkozás ág alá kerül, az elnökök önéletrajza a jelenlegi tisztségviselőket is bemutató 
organogrammban található majd meg.

/

42004. 12. 15.
Az Elnökség határozott arról, hogy Seregély István egri érseknél 2005. januárban látogatást tesz 
Egerben. Javasolt időpontok: január 12, 18, 19.

/

52004. 12. 15.
A Házas Hétvége tagfelvételi kérelmét megvizsgálva az Elnökség javasolja, hogy a mozgalmat 
létrehozó alapítvány lépjen be a KIFE-be és ne a szegedi regionális szervezete. Erről a belépést 
kérő szervezetet értesíteni kell postai úton.

/

62004. 12. 15.
A Társ-Suli, 2004. november 25-i Közgyűlésen beadott tevékenységbővítő-kérelmét megtárgyalva, 
az Elnökség kéri a szervezet hivatalos képviselőjét, hogy a következő Elnökségi ülésen jelenjen 
meg és bővebben is tájékoztassa az elnökséget a változásokról. A kérelem elfogadásáról való 
döntést addig felfüggeszti a testület.

/

72004. 12. 15.
Az Elnökség döntött arról, hogy az Oktatási Közlöny és az Ifjúsági- és Sportértesítő előfizetését 
megszünteti, a Munkaügyi Közlönyt pedig továbbra is megrendeli.

/

2005. 01. 19

12005. 01. 19.
Az egy pályázatra megítélhető maximális összeg változatlanul 250.000 Ft marad. Arra 
vonatkozólag, hogy az egy vagy több alkalomból álló, különböző létszámmal megvalósítani 
tervezett program differenciált támogatása milyen formában történjen, a 2005. év folyamán hoz 
döntést a testület.

/

22005. 01. 19.
Az útmutató végén található témaajánlatot, a kiadvány pályázat mellékletének h) pontját a 2005-ös 
évben gondolja újra az Elnökség.

/

32005. 01. 19.
Az előző év pályázatait a beadandó pályázatban fel kell tüntetni abban az esetben is, ha 
társpályázóként szerepel a szervezet.

/

42005. 01. 19.
Az Elnökség meghatározta, hogy az Eljárásrend 13. pontjában szereplő, a pályázati döntés elleni 
fellebbezés az eredmény kiértesítésétől számított 30 napon belül kell, hogy megtörténjen.

/
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52005. 01. 19.
A testület az értékelési szempontrendszer táblázat 3. pontjában változtatást hajtott végre, aminek 
eredményeként a „KIFE stratégiájához” helyett a „KIFE céljaihoz" kifejezés szerepel. Az értékelési 
szempontrendszer táblázat 15. pontja, amely az együttműködésről szól a I. ciklus lefutása után 
kerül újra tárgyalásra.

/

62005. 01. 19.
A pontozási skála egy cikluson keresztül tesztelésre kerül, ezt követően bírálja felül az Elnökség.

/

72005. 01. 19.
A pénzügyi beszámolóban a pályázat teljes költségvetését (bevételek és kiadások) kell feltüntetni, 
de számlával/igazolással csak a KIFE-től kapott összeget és az önerőt – a pénzügyi 
összefoglalóban megadott sorrendben, sorszámozott számlamásolatokkal – kell elszámolni.

/

82005. 01. 19.
Az Elnökség titkos szavazással hozta meg döntését a Kerkai-díj odaítélése ügyében, amely alapján 
ifjúsági képzés kategóriában Dr. Szegedi László, sülysápi plébános, felnőttképzési kategóriában 
Lázár Kovács Ákos, a Faludi Ferenc Akadémia igazgató-helyettese kapja az elismerést.

/

92005. 01. 19.
Az Elnökség döntése értelmében a Szakmai Tanácsadó Testület ülését a Jubileumi 
Konferenciához kötődően kell megtartani. Az ülés időpontja 2005. február 12. 14 óra 30 perc.

/

102005. 01. 19.
A testület egyöntetűen elfogadta a 2004. évre vonatkozó tevékenységi beszámolót.

/

112005. 01. 19.
Az Elnökség a beérkezett 7 pályázat közül 5 esetben jóváhagyta a Pályázati Bizottság döntését. A 
KALIFA Házashétvégés képzések Bácskában c. pályázatát az alapszabályában nem szereplő 
tevékenységhez kötődő program miatt utasították el. A Társ-Suli az Árnyékprogram elindítása c. 
pályázata számolási hiba és a korábban már felvetődött illetékességi problémák miatt került 
elutasításra.

/

122005. 01. 19.
A testület a Házashétvége mozgalom és a Társ-Suli képviselőjét meghívja egy egyeztető 
tárgyalásra, amelyre Szászi Balázs is kapjon meghívást.

/

132005. 01. 19.
Infonet: Az új, nemzetközi összefogással készülő internetes rendszer egyeztető tárgyalására 
Horánszky Annát delegálja a KIFE. A tárgyalásra 2005. február 17-20. között kerül sor Kölnben.

/

2005. 02. 07

12005. 02. 07.
A Konferencia programjának és hangulatának gazdagítása céljából az elnökség 40.000 Ft-ot 
szavazott meg borkóstolóra a fogadás alkalmával.

/

22005. 02. 07.
A konferencia után készüljön záródokumentum, amelynek koordinálását Gábor Miklós, Szigeti 
Szabolcs és Fodor Gábor végzi. A záródokumentum tartalmazza az előzetes vitaanyag 
szekcióbeszélgetések után átdolgozott változatát, az előadások anyagait és egyéb fontos 
dokumentumokat.

/

32005. 02. 07.
A KIFE elnöksége a Pályázati Bizottság javaslatát elfogadja a 04/64, 04/65, 04/67, 04/68, valamint 
04/69 pályázat ügyében.

/
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42005. 02. 07.
A KIFE elnökségi döntése alapján a 04/66 Társ-Suli Az Árnyékprogram elindítása című pályázat 
elutasításra került. Indoklás: A Renovabis támogatása konkrét képzési programok lebonyolításának 
támogatására szolgál. A képzési program kidolgozását a tagszervezetek saját erőből oldják meg, 
az egyes képzési programok kidolgozása elvárás a tagszervezetektől. A benyújtott pályázat az 
Árnyékprogram kidolgozásához szükséges feladatokat mutatja be, a konkrét képzési program nincs 
kifejtve. A KIFE-től igényelt összeg az előkészítő és kutatómunkát végző projektkoordinátor 
díjazását (bérköltségét) fedezné. A költségkalkulációban számítási hiba is szerepel (lásd a PB 
előzetes indoklását). A beadott pályázat a fentiek alapján nem támogatható.

/

52005. 02. 07.
A KIFE elnökségi döntése alapján a 04/63 KALIFA Házashétvégés képzések Észak-Bácskában 
című pályázat elutasításra került. Indoklás: A KALIFA belépéskor jelezett tevékenységi körében 
nem szerepel családképzés és családpasztoráció. A pályázatra benyújtott program a Házas 
Hétvége lelkiségi mozgalom saját programja. Az elnökség már a legutóbbi közgyűlésen jelezte, 
hogy a lelkiségi mozgalom országos szervezetét látja lehetséges partnernek, ill. a közeljövőben 
meg fogja tárgyalni a lelkiségi mozgalmak képzési ill. lelkigyakorlatos programjainak támogatási 
lehetőségeit. Addig azonban nem támogatható ez a program.

/

62005. 02. 07.
Szoboszlai Dalma ügyvédnő levele reakció a Katolikus Ifjúsági Alapítvány kilépése után történő 
fizetési felszólításra, amely a KIFE következő közgyűlésén kerül tárgyalásra.

/

2005. 03. 07

12005. 03. 07.
Az Elnökség elfogadta az 1 %-kampány tervét, azonban kampány munkacsoport létrehozását 
indokolatlannak tartja. A kampányban végzendő közös feladatokkal a résztvevő tagszervezetek 
képviselőiből álló ad hoc bizottság foglakozzon.

/

22005. 03. 07.
A KIFE 2005 áprilisában indítja a saját élményű szupervíziós csoportot Budapesten és Szegeden.

/

42005. 03. 07.
Az Elnökség döntött arról, hogy fel kell venni Gyulay Endre püspök úrral a kapcsolatot az után 
érdeklődve, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegyének nincs-e a KIFE számára megfelelő, eladó 
ingatlana.

/

52005. 03. 07.
Német meghívás alapján B. Balogh Edit és Gábor Miklós képviseli a KIFE-t a 2005. március 16-18. 
között megrendezésre kerülő lobbykörúton Brüsszelben.

/

62005. 03. 07.
Az Elnökség döntött arról, hogy a KIFE a jövőben az Inter-Európa Banknál intézze bankügyeit.

/

2005. 04. 19

12005. 04. 19.
Az elnökség továbbra is azon az állásponton van, hogy a lelkiségi mozgalmak 
tagszervezeteinek/csoportjainak a KIFÉ-be való külön-külön belépését nem kívánja támogatni. A 
lelkiségi mozgalmak fontos és kiterjedt alaptevékenységének támogatása a hivatalos katolikus 
egyház feladata, a KIFE forrásai ezt nem teszik lehetővé. A Házas Hétvége mozgalom ugyanakkor 
szervezhet olyan központi képzési programokat, amelyek a KIFE szabályzata alapján is 
támogathatók, ezért javasoljuk a Házas Hétvége Alapítvány belépését a KIFE-be.

/

22005. 04. 19.
Közös pénzügyi lebonyolítót választó tagszervezetek készítsenek nyilatkozatot, hogy az egyes 
tagszervezetek (projektek) külön-külön mivel foglalkoznak, ki a célcsoportjuk és hogyan 
határolódnak el egymástól. A KIFE tagszervezetek tevékenységének nyomon követése és a 
pályázati rendszer átláthatósága érdekében fontos, hogy az azonos pénzügyi lebonyolítóhoz 
kapcsolódó tagszervezeteknek a KIFE pályázat útján elnyert támogatásainak felhasználása 
egyértelműen nyomon követhető és a pályázati beszámolókban is elkülöníthető legyen.

/
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32005. 04. 19.
Az NCA pályázati beadási határideje miatt a KIFE pályázatok 2005. évi II. ciklusának beadási 
határidejét módosítja az elnökség. Az ezévi II. ciklus pályázatainak beküldési határideje: 2005. 
május 9-re módosul. A határidő módosításáról a tagszervezeteket külön is tájékoztassa az iroda.

/

2005. 05. 31

12005. 05. 31.
Az Elnökség a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2004. évi Közhasznúsági jelentést azzal a 
kitétellel, hogy a kimutatás táblázatokban szereplő kérdőjeleket a könyvelő megválaszolja, illetve a 
felfedezett apróbb hibákat a lehető leggyorsabban kijavítja. Az elkészült jelentést kell a 
tagszervezeteknek kiküldeni.

/

22005. 05. 31.
Az elnökség döntött arról, hogy az Ellenőrző Bizottság által előzetesen kért iratokat, anyagokat 
2005. június 7-én föl kell szállítani Budapestre, amelyek 1 héten keresztül állnak a Bizottság 
rendelkezésére a 2004. évi jelentés elkészítéséhez.

/

32005. 05. 31.
Az Elnökség határozott arról, hogy az EB ellenőrzés után az Elnökség elé csak azok a 2004. évi 
pályázati beszámolók kerüljenek, amelyek pénzvisszafizetést igényelnek. Az egyéb témájú 
pályázati beszámolók ellenőrzésére adott válaszok elbírálása, az Iroda hatásköre.

/

42005. 05. 31.
Amennyiben a pályázó szervezet nem ért egyet a beküldött beszámoló utáni esetleges 
pénzvisszafizetési felszólítással, az elnökséghez nyújthat be kérelmet újbóli elbírálásra, amelyet az 
elnökség egyedi méltányosság alapján felülbírálhat.

/

52005. 05. 31.
Az Elnökség határozatot hozott abban, hogy a KIFE tagszervezetei pályázhatnak olyan befogadott 
külső programokkal, amelyek a befogadó szervezet profiljának, és a KIFE céljainak megfelelnek, 
azonban ezt saját pályázati lehetőségeik terhére tehetik meg.

/

62005. 05. 31.
A KIFE elnökség javaslata a közgyűlés felé, hogy a több alegységgel rendelkező országos vagy 
regionális szervezeteknél a központi szervezet lépjen be a KIFE-be.

/

72005. 05. 31.
Az Elnökség a 05/8 sz. Aktív kommunikációra felkészítő tréning c. elutasított pályázatával 
kapcsolatos kérelmet - utólagosan mégis támogassa a KIFE a pályázatot - nem tartja 
teljesíthetőnek. A 05/8-as pályázat mind a Pályázati Bizottság, mind az Elnökség által elutasításra 
került. A beadott kérelem nem minősül hiánypótlásnak. A Pályázati kézikönyv értelmében a KIFE 
pályázatok esetén nincs hiánypótlás.

/

82005. 05. 31.
Az Elnökség döntése alapján a KIFE-hez beadott pályázatokban a pályázatot beadó szervezet 
tulajdonában lévő ingatlan esetében jelenléti ívvel és a szálláshely nyilvántartás fénymásolatával 
kell igazolni a szállás és étkezés, valamint terembérlet igénybevételét. Az elszámolható összeg a 
hivatalos árlista alapján, maximum 4.000 Ft/nap/fő/teljes ellátással összeg számolható el. A 
beszámolóhoz az árlistát kérjük csatolni.

/

92005. 05. 31.
Az Elnökség döntött arról, hogy a 2004. évi Éves jelentés borítólapja 4 színnyomással készüljön el, 
az ezzel járó költségtöbbletet az Elnökség saját hatáskörben engedélyezi.

/
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102005. 05. 31.
A Társ-Suli Kapcsolati Műhely a jövőben csak ifjúsági képzésekkel pályázik támogatásért a KIFE-
hez, minden olyan tevékenységhez kapcsolódóan, amelyet az Elnökségnek bejelentett. Az ifjúsági 
kategória, mint célcsoport, a 30 év alatti korosztályt jelenti, illetve az ilyen képzésekhez kapcsolódó, 
belső humánerőforrás képzést. A Remény Háza – Családműhely felnőttképzési programokkal 
pályázik a KIFE-hez. Mindkét projekt pénzügyi lebonyolítója a Családért és Munkáért Keresztény 
Alapítvány. A két KIFE tagszervezet az alapítványon belül külön pénzügyi egység, amelyek 
tevékenységüket elkülönített nyilvántartások szerint folytatják. A KIFE pályázati beszámolóit ennek 
megfelelően a külön vezetett nyilvántartásokból kerülnek be az egyes számlák, amelyekre a 
korábbi 2004.10.18-19./22. elnökségi határozat szerint rá kell vezetni, hogy melyik pénzügyi 
lebonyolító, melyik KIFE tagszervezet, melyik projektjéhez kerülnek elszámolásra.

/

2005. 09. 27

12005. 09. 27.
Az elnökség a költségvetés módosítását az összes, KIFE által benyújtott pályázat eredményének 
megérkezése után, a következő elnökségi ülésen tárgyalja.

/

22005. 09. 27.
Azokat a pályázókat, akik nem reagáltak a kiküldött felszólításra egy második körben is szólítsuk 
fel, és az elnökség utána dönt az esetleges pénz-visszatérítési követelésekről.

/

32005. 09. 27.
Amennyiben a pályázó nem vagy nem megfelelően számol el határidőre a pályázattal és azt az 
iroda munkatársai észlelik, onnantól  a pályázó tagszervezetnek nem lehet pályázati pénzt kifizetni 
másik pályázatra és nem adhat be új pályázatot.

/

42005. 09. 27.
Amennyiben kétszeri felszólítás után nem reagál a pályázó az iroda által kiküldött felszólításra, 
életbe lép a 2004.02.24/3. Eln.Hat. elnökségi határozat.

/

52005. 09. 27.
Az elnökség a két választ nem tudta elfogadni, a következő pályázatok ügyében: 04/16, 04/5, ezért 
kérjük magyarázza az eltérést.

/

62005. 09. 27.
Az elnökség  elfogadta a 04/54, 04/56 beszámolóra küldött magyarázatot.

/

72005. 09. 27.
Az elnökség döntése alapján az önerőként megjelölt szervezési díj leigazolására elfogadható az 
alkalmazott bérét igazoló bérlista.

/

82005. 09. 27.
A tervező elnökségi ülés időpontja 2005. november 22-23. (kedd-szerda), amely során az elnökség 
látogatást tesz Spányi Antal püspöknél. Az ülés helyszíne Székesfehérvár.

/

92005. 09. 27.
A KIFE információs napot szervez az önkéntes törvényről. Tervezett meghívott előadók egyházi 
oldalról Dr. Németh Emma, NIOK-tól Aradszky Zsolt.

/

102005. 09. 27.
A KIFE-t az INFONET első találkozóján Lindeisz Ferenc képviseli az OCIPE-től. A KIFE a 
találkozók költségeinek térítését megkapja a projektből, a kiutazóknak további napidíjat nem kíván 
adni.

/
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112005. 09. 27.
A Bioetika projektben résztvevő Szigeti Szabolcsnak és Kovács Lászlónak a projekt lezárása után 
keletkezett többlet költséget (2 * 40.000Ft) nem kell megtéríteniük, hiszen önkéntes munkában 
ennél sokkal több segítséget nyújtanak a KIFE-nek.

/

2005. 11. 22

12005. 11. 22.
Az Elnökség döntött, hogy a Hírlevélbe beszámoló formájában kerüljenek bele az első InfoNet-
találkozó tapasztalatai.

/

22005. 11. 22.
Az Elnökség határozata alapján a Hírlevélbe beszámoló formájában kerüljenek bele a FEECA-ülés 
tapasztalatai.

/

32005. 11. 22.
Az Elnökség határozott arról, hogy az NFI-ben történt megbeszélésen szóba került cikk a katolikus 
felnőttképzésről készüljön el a Felnőttképzés című folyóiratba. Ennek érdekében meg kell keresni 
szakértőket, így pl: Feketéné Szakos Évát, Piróth Esztert, Rettegi Zsoltot stb.

/

42005. 11. 22.
Az Elnökség döntött a következő közgyűlés időpontjáról, amelyet 2005. december 13. 10.00 órára 
hív össze az elnök.

/

52005. 11. 22.
Az Elnökség döntése alapján a Kerkai díj odaítélése, valamint eredményhirdetése belekerül a 2006. 
évi munkatervbe.

/

62005. 11. 22.
Az Elnökség Gönczöl Jánost választotta a Pályázati Bizottság elnökének.

/

72005. 11. 22.
Az Elnökség a következő határozatot hozta a 2006-os pályázati űrlappal kapcsolatban: Kerüljön be 
a K, M  mellékletbe egy tisztázó kérdés, miszerint: A pályázó szervezet a pályázat témájára 
Renovabis támogatást kap / nem kap. A pályázatban megvalósító partnerszervezet van / nincs. Ha 
van, nevezze meg.

/

82005. 11. 22.
Az Elnökség döntött arról, hogy a Pályázati Bizottság tagjai, a pályázati elbírálást a ténylegesen 
elbírált pályázatok mennyiségének megfelelő díjazásért végezzék, amelyet a választott 
tisztségviselőnek járó tiszteletdíj alapján járulékmentesen kell kifizetni. Ez az összeg 
pályázatonként bruttó 700 Ft/db. A pályázati anyagok áttekintéséért kapott juttatás a PB tagjait, 
valamint az elnököt illeti meg.

/

92005. 11. 22.
Az Elnökség kidolgozta a 2006. évi költségvetés tervezetét, amelyet a következő közgyűlés elé 
terjeszt.

/

102005. 11. 22.
Az Elnökség határozott arról, hogy ne készüljön külön dokumentum a Jubileumi Konferenciáról, 
azonban a jövő évi éves jelentés elnöki előszavába kerüljön be egy nyilatkozat, záródokumentum a 
magyar katolikus felnőttképzésre vonatkozóan, ill. a honlapra kerüljenek fel az előadások, amelyek 
így megtekinthetők.

/

2020. február 26., szerda 34 / 60 oldal



112005. 11. 22.
Az Elnökség határozott arról, hogy a KIFE kölcsönt kizárólag a következő esetekben biztosít 
tagszervezetei számára:
• Bizonyítható nyomos indok a kölcsönfelvételre
• Példás tagszervezeti magatartás, amely azt jelenti, hogy az adott tagszervezet két évre 
visszamenően minden kötelezettségét teljesítette a megadott határidőre.
• Kizárólag átmeneti segítség lehet, amelynek időtartama nem hosszabb 3 hónapnál.
• A KIFE működését nem veszélyezteti.
• Megfelelő garanciák csatolása arra vonatkozóan, hogy a kölcsön összegét a lejárat után a 
szervezet vissza tudja fizetni.
• A tagszervezet írásban nyújt be kérelmet az elnökséghez.
A kölcsönadás tényéről és a kölcsön összegéről mindig az Elnökség dönt, majd az Elnök 
szerződést köt a tagszervezettel. A KIFE által adott kölcsön kamatmentes.

/

122005. 11. 22.
A könyvvizsgáló és az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján az Elnökség a könyvelőváltás mellett 
döntött.

/

132005. 11. 22.
Az Elnökség döntött arról, hogy az SZTT ülése a következő elnökségi üléssel egybekötve, 2006. 
január 25-én lesz.

/

2006. 01. 25

12006. 01. 25.
A KMM-JOC méltányossági kérelmét a 04/11 számú pályázatával kapcsolatban az Elnökség 
elfogadta. A pályázatot ezzel lezártnak tekinti.

/

22006. 01. 25.
A Keresztény Női Felnőttképzési Egyesület méltányossági kérelmét a 04/40 és 04/47 számú 
pályázataival kapcsolatban az Elnökség elfogadta. A pályázatokat ezzel lezártnak tekinti.

/

32006. 01. 25.
A Martienum Felnőttképző Akadémia magyarázatát a 04/35 és 04/65 számú pályázataival 
kapcsolatban az Elnökség elfogadta. A pályázatokat ezzel lezártnak tekinti.

/

42006. 01. 25.
Az Elnökség határozott arról, hogy az új szórólap a korábbihoz hasonlóan tartalmazza a 
következőket: a tagszervezetek nevét, a KIFE céljait, misszióját, a tevékenységeket kibővítve, a 
bankszámlaszámot és az adószámot.

/

52006. 01. 25.
Az Elnökség határozott arról, hogy Turzó Katalinnal kössön szerződést a KIFE a könyvelői 
feladatok ellátására, azzal a feltétellel, hogy tevékenységéről számlát ad a szövetségnek és 
hetente 1 napot a KIFE szegedi irodájában tölt, amely során elvégzi a KIFE könyvelését. A 
tervezett munkájáról adjon konkrét koncepciót és leírást, amely alapján a szerződést meg lehet 
kötni.

/

62006. 01. 25.
Az Elnökség döntött arról, hogy Gesztes Olimpiát a GYES-ről való visszatérés és a törvény által 
előírt szabadság leteltével nem kívánja tovább foglalkoztatni a KIFE-nél.

/

2006. 04. 24

12006. 04. 24.
Amennyiben a Kerkai díj jelölésére megadott időpontig nem érkeznek javaslatok, akkor az elnökség 
a jelölési időt meghosszabbíthatja. Ha a meghosszabbítás után sem érkezik elég javaslat, az 
elnökség dönt az adott év díjazottairól.

/
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22006. 04. 24.
2006-ban a Kerkai díjat ifjúsági képzés kategóriában Varga Péter, a Zászlónk c. lap főszerkesztője 
kapja.

/

32006. 04. 24.
2006-ban a Kerkai díjat felnőttképzés kategóriában Horváth József, a Martineum Felnőttképző 
Akadémia igazgatója kapja.

/

42006. 04. 24.
Az elnökség bizonyos módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadta az ügyveiteli iroda 
beszámolóját ez előző évről. 
A végleges változatot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

/

52006. 04. 24.
Az elnökség a KIFE II. pályázati ciklusának beadási határidejét 2006. május 3-ra módosítja. A 
beadott pályázatok legkorábbi kezdési dátuma: 2006. április 30.

/

62006. 04. 24.
A KIFE következő közgyűlésének időpontja: 2006. június 16.

/

72006. 04. 24.
A KIFE információs nap témája az egyház társadalmi tanításáról kiadott vatikáni kompendium.

/

2006. 06. 01

12006. 06. 01.
Az EU által megküldött, a civil szervezetek összefogásáról szóló pályázatunk támogatási 
szerződésének aláírását egyelőre nem támogatja az elnökség. Az ügyviteli iroda kérjen haladékot a 
brüsszeli irodától június végéig, illetve kutassa fel a további támogatási lehetőségeket. Az elnök 
akkor írhatja alá a szerződést, ha a kofinanszírozást vagy annak jelentős részét biztosítva látja.

/

22006. 06. 01.
A fenti EU projektre létrejött partnerséget a pályázatot beadók között (KIFE, KIM, IKSZE, HÁLÓ, 
Talentum Alapítvány) fenntartjuk, de csökkentett kapacitással dolgozunk, és mindig a megnyíló 
forrásoknak megfelelően alakítjuk az együttműködést.

/

32006. 06. 01.
A KIFE közgyűlésre javasolt napirendi pontokat az elnökség kiegészítéssel (lsd. 1. sz. melléklet) 
elfogadta, a közgyűlés időpontja: 2006. június 16.

/

42006. 06. 01.
A KIFE őszi közgyűlése 2006. november 21-én, kedden lesz 10.00 órai kezdettel, majd utána 16.00 
órakor az új iroda felavatására kerül sor. A közgyűlés helyszíne Szeged, amelynek keretében a 
KIFE elnöksége meglátogatja az új püspököt.

/

52006. 06. 01.
A KIFE ezévi kihelyezett elnökségi ülését Kalocsán tartja, amelynek keretében meglátogatja Bábel 
Balázs érsek urat.

/

62006. 06. 01.
A KIFE következő információs napjának témájára az elnökség a következőt javasolta: Az egyház 
társadalmi tanításának kompendiuma.

/

72006. 06. 01.
A PB által felvetett terembérleti díj esetében az elnökség
2005.05.31/8 elnökségi határozata alapján kell eljárni.

/
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82006. 06. 01.
 A PB javaslatát, miszerint a támogatott programok kerüljenek be a Hírlevélbe és kerüljenek be a 
KIFE esemény naptárába a honlapon, nem támogatja.

/

92006. 06. 01.
Az elnökség döntése alapján Gulya Balázs munkakörének elvégzésére, valamint a fenti EU 
pályázat munkálatainak lebonyolítására az OFA pályázatán nyert támogatás felhasználásával 
alkalmazni fog a KIFE egy embert.

/

102006. 06. 01.
Az elnökség a dolgozók számára rendszeresen kifizetésre kerülő 13. havi fizetést a 2006. évtől 
kezdődően átalakítja a Cafeteria rendszerbe tartozó kifizetéssé. Ennek alapján a költségvetésben 
meghatározott 13. havi fizetést és járulékait a dolgozók természetbeni juttatásban kapják, 
amelyeknek fajtájáról és összetételéről a hatályos rendeleteknek megfelelően a dolgozók tesznek 
nyilatkozatot.

/

112006. 06. 01.
A KIFE a következő Renovabis Konferenciára Gábor Miklóst, Horváth Józsefet és Balogh Editet 
delegálja.

/

122006. 06. 01.
A SZEIF által 05/28 pályázatra vonatkozó módosító kérvényt a KIFE elnöksége elutasította.

/

132006. 06. 01.
Az EuroHíd Nyelvstúdió által felajánlott nyelvi képzési szolgáltatásoknak a KIFE Hírlevélben 
hirdetésként való megjelentetését a KIFE elnöksége nem javasolja.

/

142006. 06. 01.
A KALOT által benyújtott támogatási kérvényt a KIFE elnöksége elutasította, mert a KIFE kizárólag 
a pályázati rendszeren belül tud támogatást nyújtani képzési programokra.

/

152006. 06. 01.
Tóthné Csompilla Márta kérelme ügyében a KIFE nem tudja vállalni, hogy azonnal táppénzre 
menjen a harmadik gyermek miatt, hanem először kiadjuk számára az évi rendes szabadságot, 
majd utána tud táppénzre menni.

/

2006. 09. 28

12006. 09. 28.
Az elnökség jóváhagyja azt, hogy az EU által visszatartott pályázati támogatás összegét (amely az 
EU támogatás 30%-a) a KIFE megelőlegezi a partnerség számára.

/

22006. 09. 28.
A KIFE tervező ülése 2007. tavaszán (februárban) egy facilitátorral lesz, aki többek között felkészít 
minket a következő Renovabis pályázatra és a szövetség további működtetésére stratégiát 
dolgozunk ki.

/

32006. 09. 28.
Az elnökség javasol egy találkozót a Pályázati Bizottság tagjaival 2006. november 20-ra, amelyre 
Szegeden kerüljön sor.

/

42006. 09. 28.
Az ÁGOTA Alapítvány részére a KIFE 2006. december 31-ig biztosít 884.000 Ft kamatmentes 
kölcsönt, amelynek fedezete az Alapítvány elnyert NCA pályázata.  Az NCA kifizetése után 
maximum 5 nappal kötelesek visszautalni.

/
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52006. 09. 28.
Kondé Lajos kapjon egy levelet, amelyben a KIFE megkérdezi az iroda továbbadásának lehetséges 
módját, hivatkozva a KIFE-KIA szerződésre.

/

62006. 09. 28.
A német támogató által irodai felújításra, felszerelésre adott adomány felhasználása a beadott 
pályázatnak megfelelően történik, a támogatás összegének erejéig a KIFE technikai eszközeinek 
feljavítása a cél.

/

72006. 09. 28.
Az adminisztrációs feladatokat diákkal látja el a KIFE, alkalmi munkavállalók kiskönyvével. Fizetés: 
4000 Ft/nap/ 8 óra.

/

82006. 09. 28.
A KIFE 2005. évre nem végez könyvvizsgálatot, mert anyagilag nem megengedhető.

/

92006. 09. 28.
A Nagyító Alapítvány kérelmét, amely szerint a KIFE egyik régi számítógépét megkapják 2006. 
december 31-ig használatra, az elnökség támogatja.

/

102006. 09. 28.
Az iroda készítsen listát a leselejtezhető tárgyakról, majd utána meg kell hirdetni a Hírlevélben: a 
tagszervezetek beküldhetik az igényüket, és az elnökség dönt az ajándékozásról.

/

112006. 09. 28.
Akkor kerülnek be a számlák a könyvelésbe, amikor kifizetésre kerülnek, meghatározott időnként a 
külső projektek elszámolnak a KIFE-nek. A készpénzes számlák a kifizetéstől számítva maximum 
45 napig fogadhatók be. Így a pénztárban levő pénz összege továbbra is 100.000 Ft.

/

2006. 11. 09

12006. 11. 09.
Az elnökség a 2007-re javasolt munkatervet a javasolt változtatásokat figyelembe véve elfogadja 
közgyűlési előterjesztésre.

/

22006. 11. 09.
Az elnökség 2006. november 20-án 19.00-ra meghívja a PB tagokat egy munkavacsorára. A 
találkozót az iroda szervezi meg.

/

32006. 11. 09.
Az elnökség a fizetéseket az infláció mértékének megfelelő emelését nem javasolja, fizetések 
emelése 5%-kal történik. A fizetések emelése érinti Cziráki György OFA támogatott bérét is.

/

42006. 11. 09.
Az elnökség a 2007-re javasolt költségvetést a javasolt változtatásokat figyelembe véve elfogadja 
közgyűlési előterjesztésre.

/

52006. 11. 09.
Az elnökség a következő évre a Délmagyarország és a Felnőttképzés című folyóirat előfizetését 
javasolja.

/

62006. 11. 09.
Az elnökség fontosnak tartja, hogy a KIFE ünnepélyes megnyitójára a sajtó résztvevőit is 
meghívjuk, illetve sajtóanyagot készítsünk. Erre a munkára B. Balogh Edit felkéri Márton Gábort, a 
Szeged-Csanád Egyházmegye média munkatársát.

/
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72006. 11. 09.
A KIFE iroda ünnepélyes megnyitójának menetrendje:
B. Balogh Edit: köszöntő, felvezetés
Gábor Miklós: levezető elnök – KIFE története, szerepe a felnőttképzésben, új iroda jelentősége, 
minek köszönhető az eredmény
Gyulay Endre – köszöntőbeszéd
Kiss-Rigó László püspök: megnyitó, házszentelő,.
Gábor Miklós: pezsgős köszöntő

/

82006. 11. 09.
Készüljön egy felmérés a KIFE tagszervezetek körében, hogy milyennek látják a KIFE-t, mely irányt 
jelölik meg a jövőre nézve fontosnak, miben tudnak együttműködni. A kérdőívet B. Balogh Edit 
készíti el, Fodor Gábor lektorálja.

/

2007. 02. 14

12007. 02. 14.
A KIFE jövőképe: a KIFE együtt kíván működni a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával, 
szervezetten és tudatosan koordinálja, fejleszti és képviseli az ifjúsági és felnőttképzéssel 
foglalkozó katolikus kezdeményezéseket hazai, határon túli és nemzetközi szinten, hogy 
tevékenysége megfeleljen a felnőttképzési szakma elvárásainak. Ezáltal a KIFE a katolikus ifjúsági 
és felnőttképzés mértékadó, meghatározó szakmai képviselője legyen.

/

22007. 02. 14.
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség küldetése, hogy fórumot teremtsen a 
magyarországi és határon túli katolikus ifjúsági és felnőttképző intézményeknek és 
kezdeményezéseknek, különösen törekszik a képzési tevékenység minőségének folyamatos 
fejlesztésére, a tagszervezetek munkájának támogatására és tagjainak hazai és külföldi 
érdekképviseletére.

/

32007. 02. 14.
A KIFE által fontosnak tartott értékek a keresztény értékrend alapján:
- Magas szakmai színvonalra való törekvés a képzések során; 
- A tagszervezetek tevékenységei által megvalósuló sokszínűség;
- Együttműködés a tagszervezetek között;
- A kapcsolati tőke hatékony alkalmazása a Szövetség érdekében;
- Nyitottság és együttműködési készség a KIFÉ-n kívüli kezdeményezések iránt;
- Bizalom a tagszervezetek felé;
- A szubszidiaritás elvének megvalósulása a Szövetség életében;
- Strukturált, organikus, átgondolt működés;
- Innovatív gondolkodás, fejlődésre való képesség;
- Környezettudatos gondolkodás;
- Pártpolitikai függetlenség;
- Aktív társadalmi részvétel;
- Együttműködés, partnerség.

/

42007. 02. 14.
Az elnökség a mellékelt SWOT elemzést elfogadja.

/

52007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretné a jövőben a szakmai munkát és szakmai szervezetté válást 
továbberősíteni.

/

62007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretné a jövőben, ha a KIFE részt venne EU által támogatott projektekben 
konzorciumi partnerként vagy főpályázóként.

/

72007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretné a jövőben a belső pályázati rendszert kétkategóriássá tenni és a 
lehetőségekhez mérten bővíteni.

/
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82007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretne a jövőben egy minőségbiztosítási rendszert kidolgozni.

/

92007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretne a jövőben hatékonyabb érdekképviseleti és lobbi tevékenységet 
végezni az egyházban.

/

102007. 02. 14.
A KIFE szeretne a jövőben intézményi akkreditációt.

/

112007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretne a jövőben hatékonyabb érdekképviseleti és lobbi tevékenységet 
végezni a mértékadó hazai felnőttképzési intézményeknél.

/

122007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretne a jövőben tudatos média tevékenységet folytatni.

/

132007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretné, ha a jövőben szolgáltató tevékenységet is folytatna a KIFE.

/

142007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretné, ha a jövőben tanácsadói szolgáltatást is végezne a KIFE.

/

152007. 02. 14.
A szegedi irodában a tagszervezetek számára nyújtott tanácsadói szolgáltatás (pl. pályázati, lobbi, 
szervezetfejlesztési) felajánlása elfogadásra került.

/

162007. 02. 14.
A KIFE elnöksége a jövőben nem látja szükségesnek regionális fórumok tartását.

/

172007. 02. 14.
A KIFE elnöksége úgy döntött, hogy amíg külső okok miatt nem szükséges, nem bolygatja a KIFE 
egyházjogi státuszának kérdését.

/

182007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretné a jövőben növelni a felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek köréből 
kikerülő tagszervezeteinek számát, taglétszámát.

/

192007. 02. 14.
A KIFE elnöksége szeretne a jövőben nyitni a határontúliak felé.

/

202007. 02. 14.
Csak a pályázati elszámolási határidő előtt, felszólítás nélkül beadott módosítási kérvények 
kerülhetnek elbírálásra. E határidő elmulasztása szerződésszegésnek minősül, melynek 
következménye a pályázati támogatás visszatérítése. (kerüljön bele a támogatási szerződésbe!!!)

/
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212007. 02. 14.
A 06/43 pályázatra vonatkozó módosítási kérvényt az elnökség méltányosságból elfogadta, 
azonban a fenti elnökségi határozat alapján a jövőben az ilyen és a hasonló kérelmek nem kerülnek 
elfogadásra.

/

222007. 02. 14.
A 06/29 pályázatra beadott módosító kérvény esetén az elnökség a következőképpen határozott: 
tekintettel arra, hogy a pályázat megvalósításának és beszámolásának határideje is lejárt, az 
elnökségnek nem áll módjában elfogadni olyan módosítási kérelmet, amely a beszámoló 
leadásának határideje után érkezett azzal az indokkal, hogy a program még el sem kezdődött.

/

232007. 02. 14.
A 06/10 pályázatra beadott módosító kérvény esetén az elnökség a következőképpen határozott: 
tekintettel arra, hogy a pályázat megvalósításának és beszámolásának határideje is lejárt, az 
elnökségnek nem áll módjában elfogadni olyan módosítási kérelmet, amely a beszámoló 
leadásának határideje után érkezett azzal az indokkal, hogy a program még el sem kezdődött.

/

242007. 02. 14.
A 06/05 pályázatra beadott módosító kérvény esetén az elnökség a következőképpen határozott: 
tekintettel arra, hogy a pályázat megvalósításának és beszámolásának határideje is lejárt, az 
elnökségnek pályáztatásra vonatkozó szabályok nem adnak lehetőséget arra, hogy engedélyezze a 
„Értékalapú közösség, szervezet és hálózatfejlesztés…” c. pályázati program támogatásának 
átütemezését. Az elnökségnek nem áll módjában elfogadni olyan módosítási kérelmet, amely a 
beszámoló leadásának határideje után 2 hónappal érkezett azzal az indokkal, hogy a program még 
el sem kezdődött. Az elnökség javasolja, hogy programjuk megvalósítására nyújtsanak be újabb 
pályázatot.

/

252007. 02. 14.
A 05/40 pályázat esetében az elnökség úgy döntött, hogy 1 hónap határidőt ad a hiánypótlásra, 
amennyiben az nem érkezik meg, akkor a pályázati útmutató 15. pontja alapján a tagszervezet a 
beszámoló beküldésétől számított 2 ciklusra kizárja magát a pályázás lehetőségéből.

/

262007. 02. 14.
A KIFE-nél már nem használatos, bemutatott tárgyak selejtezhetők és meghirdetésre kerülnek a 
KIFE hírlevélben a tagszervezetek számára.
Ld. 2.sz. melléklet.

/

272007. 02. 14.
A KIFE elnökség döntése alapján a KIFE ez évben is részvesz az ORTT által kiírt pályázaton.

/

282007. 02. 14.
2007-ben a KIFE kiadja az éves jelentést és egy új bemutatkozó CD-t.

/

2007. 03. 20

12007. 03. 20.
A 2008-tól induló, új Renovabis pályázati ciklusra vonatkozó pályázati rendszerre vonatkozó 
javaslatokat az iroda állítja össze, majd a PB és az elnökség véleményezi és véglegesíti. Ez a 
Renovabis-hoz benyújtandó stratégia részét képezi.

/

22007. 03. 20.
2007. április közepén B. Balogh Edit elektronikus úton eljuttatja Horváth József atyához és Gábor 
Miklóshoz a Felnőttképzési kézikönyvet átolvasására, akik véleményezik a KIFE szempontjából. 
2007. május 5-ig az átolvasás befejeződik és anyag véglegesítésre kerül.

/

32007. 03. 20.
Az ÁFA visszaigénylést 2007-ben a 2005. évre nyújtja be a KIFE az APEH-hez.

/
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42007. 03. 20.
A KIFE 2007. évben Kerkai díjat adományoz felnőttképzési kategóriában Gereben Ferencnek, 
valamint ifjúsági kategóriában Nobilis Máriónak.

/

52007. 03. 20.
Az elnökség elfogadja Horváth József javaslatát, hogy az SZTT tagsága bővüljön Maurer Péter 
felnőttképzési szakértővel. Horváth József szóban felkéri Maurer Pétert, az elnök pedig hivatalos 
módon, írásban küld felkérő levelet.

/

62007. 03. 20.
A következő SZTT ülés időpontja: 2007. október 9.

/

72007. 03. 20.
Az elnökség a régi KIFE iroda kérdésében úgy döntött, hogy a cserkészkerület számára a helyiség 
kiadható egy évre. A további bérbeadás ezen időszak tapasztalatai alapján dönthető el.

/

82007. 03. 20.
A KIFE kölcsönadja a 06/29-es pályázatra már átutalt 150.000 Ft-ot  a Martineum részére, amelyről 
szerződés készül. A kölcsön lejárata: 2007 év vége.

/

92007. 03. 20.
A KIFE elnökség következő ülése: 2007. április 25. Budapest, 15.00, amelyre meghívást kap 
Markus Leimbach is.

/

102007. 03. 20.
A KIFE elnökség májusi ülése: 2007. május 15. Budapest, 9.30.

/

112007. 03. 20.
A 2007. évi első KIFE közgyűlés időpontja: 2007. június 8. Budapest, 10.00.

/

122007. 03. 20.
Az elnökség az összeállított stratégiai célokat elektronikus formában fogja megkapni, ellenőrizni és 
kijavítani.

/

132007. 03. 20.
Az elnökség a tagszervezetek jogi személyiségét illetően a stratégiai kérdésre azt a választ adta, 
hogy addig, amíg az állami jogi háttér nincs rendezve nem javasolja a közgyűlésnek, hogy a KIFE 
tagszervezetei csak jogi személyek lehessenek.

/

2007. 04. 25

12007. 04. 25.
Az elnökség a KIFE stratégiai tervére vonatkozó javaslatot a javításokkal elfogadta és a közgyűlés 
elé terjeszti. (Ld. 1.sz. melléklet)

/

22007. 04. 25.
Az elnökség a KIFE pályázati rendszerére vonatkozó javaslatot a javításokkal együtt elfogadta és 
Markus Leimbach elé terjeszti júniusban. A közgyűlés a novemberi ülésén tudja azt megtárgyalni. 
(Ld. 2. sz. melléklet)

/

32007. 04. 25.
A KIFE elnöksége a Faludi Akadémia 07/15. számú pályázatát nem javasolja támogatásra, mert 
azt nem a megfelelő űrlapon adták be.

/
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42007. 04. 25.
A KIFE elnöksége a Világi Apostolok Közössége 07/09. számú pályázatát nem javasolja 
támogatásra, mert a KIFE szakmai tanulmányutat nem kíván támogatni. Erre más források állnak 
rendelkezésre pl. az NCA keretein belül.

/

52007. 04. 25.
A KIFE elnöksége a SZÍV Lelkiségi Központ 07/02. számú pályázatát támogatásra javasolja a 
következő megjegyzéssel: a szervezet igyekezete látszik, fejlődnek a pályázatírásban.

/

62007. 04. 25.
A KIFE elnöksége az IGEN 07/06. számú pályázatát támogatásra javasolja a következő 
megjegyzéssel: „Részvételi díj elvárható lenne. Jobban kidolgozott pályázati anyagot kérünk a 
jövőben. A szerződés mellékletét kell képeznie a részletes programnak és az időbeosztásnak.”

/

72007. 04. 25.
A KIFE elnöksége az IGEN 07/22. számú pályázatát támogatásra javasolja a következő 
megjegyzéssel: „Jobban kidolgozott pályázati anyagot kérünk a jövőben, amennyiben hasonló 
minőségű pályázat érkezik a KIFE-hez, az nem lesz támogatható.”

/

82007. 04. 25.
A KIFE elnöksége a KMM-JOC 07/20. számú pályázatát csökkentett összegű támogatásra 
javasolja a következő megjegyzéssel: „Kérdés, hogy a tanárok tanévben el tudnak menni 5 napra. 
Jelenléti ív csatolását kérjük a beszámolóhoz.”

/

92007. 04. 25.
Az elnökség meghatározta a tisztújító közgyűlési napirendi tervezet pontjait. (Ld. 3. sz. melléklet)

/

102007. 04. 25.
A Kerkai-díj átadását az elnökség több szempontból is javasolja áthelyezni a CIQ konferenciára.

/

112007. 04. 25.
Az elnökség a szervezet tevékenységi beszámolóját tartalmilag elfogadja, véglegesítéséhez 
azonban formai egységesítést javasol. (Ld 4.sz. melléklet)

/

2007. 05. 15

12007. 05. 15.
Az elnökség elfogadja a találkozó tervezett napirendjét illetve az érintendő témák körét és 
megbízza Gábor Miklóst, hogy a tárgyaláson képviselje a kialakult közös álláspontot.

/

22007. 05. 15.
A közgyűlés helyszínéül az elnökség elfogadja a korábbi OLI épületét (Szent József Ház), melyet 
több szempont figyelembevételével – köztük az akadálymentesített megközelítés miatt - választott 
ki.

/

32007. 05. 15.
Az elnökség elfogadja a közgyűlés tervezett napirendi pontjait.

/

42007. 05. 15.
Az elnökség elfogadja a közgyűlés számára bemutatandó kimutatásokat, kérdőív összesítéseket és 
pályázati kimutatásokat. Ezen kimutatásokat a tagszervezetek a közgyűlés előtt megkapják.

/
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52007. 05. 15.
Az elnökség szükségesnek találja egy záródokumentum elkészítését a CIQ projekt végén, amivel a 
jövőben a projektet népszerűsíteni lehet. Ez mintegy 2 oldalban összefoglalja a projekt lényegét, így 
könnyen kezelhető, hasznos dokumentum lehet. A dokumentumban megfogalmazandó, hogyan 
látjuk magunkat és a jövőbeni lépéseket.

/

62007. 05. 15.
Az elnökség javasolja, hogy az SZTT tagjai tanulmányozzák a KIFE számára ezek közül a 
legmegfelelőbb választandó módszertani utat .

/

72007. 05. 15.
A KIFE jelenleg nem választ üzemorvost, mert erre nem kötelezi törvény.

/

2007. 08. 31

12007. 08. 31.
Az Európai Ifjúsági Kerekasztal ügyeit, folyamatait Lindeisz Ferenc fogja figyelemmel kísérni a 
KIFE oldaláról, Gábor Miklós az Ifjúsági Bizottság részéről.

/

22007. 08. 31.
Az Elnökség kezdeményezi a közgyűlésen a KIFE telephelyeként a 6725 Szeged, Kolozsvári tér 
12/b cím bejelentését.

/

32007. 08. 31.
Erdei Helgát, a Talentum Alapítvány alkalmazottját kérjük meg a KIFE képviseletére a Maholnap 
Alapítvány konferenciáján.

/

42007. 08. 31.
Az Elnökség Szép Anikót jelöli a Pályázati Bizottság elnökének.

/

52007. 08. 31.
Az elnökség az SZTT ülés időpontját 2007. november 22-re módosítja, amelyre nyílt ülés 
formájában meghívja a szakmai döntéshozókat és a szakterület képviselőit is.

/

62007. 08. 31.
Az elnökség rögzíti, hogy a következő elnökségi ülés időpontjai: 2007.10.19. - 9.30., 2007.11.09.- 
9.30.

/

72007. 08. 31.
Az elnökség rögzíti, hogy a következő esedékes közgyűlés időpontja 2007.12.03. 10.00, helyszíne 
pedig a budapesti OLI épülete.

/

2007. 10. 19

12007. 10. 19.
A Markus Leimbach által kért változtatásokat az iroda tegye meg a pályázatban: A PB döntéseinek 
elnöki jóváhagyása törlendő, a PB díjazása törlendő a tervezetből, a PB döntése helyben történik, a 
pontozás beküldendő rész törlendő, a PB csak a pályázatot veszi figyelembe rész törlendő.

/

22007. 10. 19.
Az iroda bérelje ki az iroda épületében kiadó garázst az iratok tárolására havi 8000 Ft-ért.

/
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32007. 10. 19.
A régi iroda berendezéseit le kell selejtezni és a szükségtelen eszközöket hirdesse meg az iroda a 
tagszervezetek számára ingyen elvihető formában, ajándékozási szerződéssel.

/

42007. 10. 19.
A régi iroda eredeti bérleti szerződésének megszüntetéséhez, szükség van egy ügyvéd által 
készített szerződésmódosításra, amelyben rögzítünk minden átadási tényezőt. A dokumentum 
egyeztetése a plébánia hivatalos képviselőjével történjen. Az irodát személyesen Gábor Miklós adja 
át.

/

52007. 10. 19.
A KIFE székhelyét át kell jelenteni a 7625, Szeged, Kolozsvári tér 12/b címre, amelyet a közgyűlés 
elé kell terjeszteni.

/

62007. 10. 19.
2007. november 12-én konferencia lesz a FEF-TIT szervezésében, amelynek címe: A képzők 
szerepe a felnőttek tanulásában. Ezen a KIFE képviseletében részt vesz Fodor Gábor és Erdei 
Helga. A KIFE lehetőség szerint legyen tagja a szervezetnek.

/

72007. 10. 19.
A 2007. november 22-i SZTT ülés egyik pontja legyen a stratégiai nyitás kérdése, ott ezen 
kérdésekről és tárgyaljanak. További témák: általános beszámoló és a CIQ projekt. Az ülés 
vezetője Gábor Miklós lesz.

/

82007. 10. 19.
Az iroda rendezze az üzemorvos kérdését, mivel a törvényi szabályozás erre kötelezi. (D 
kategóriába sorolva évi 15.000 Ft- ba kerül 3 alkalmazott esetén.) A bejelentést 2008. január 1-től 
teszi meg.

/

2007. 12. 03

12007. 12. 03.
Az ÁGOTA Alapítvány részére a KIFE 2008. január 31-ig biztosít 1.160.000 Ft kamatmentes 
kölcsönt, amelynek fedezete az Alapítvány elnyert ESZA pályázata.  Az ESZA kifizetése után 
maximum 5 nappal kötelesek visszautalni a kölcsön összegét. A kölcsönről szerződést kell 
készíteni.

/

2008. 01. 18

12008. 01. 18.
Az elnökség úgy döntött, hogy az előkészített projektbemutatás alapján az EACEA-hoz nem nyújt 
be a KIFE 2008. februárjában pályázatot.

/

22008. 01. 18.
Az elnökség a svájci-lichtensteini tanulmányút részvételi díját 20.000 Ft/fő-ben határozta meg.

/

32008. 01. 18.
A KIFE következő elnökségi ülésének időpontját a Monika Kleck-kel történő megbeszéléstől teszi 
függővé.

/

2008. 04. 25

12008. 04. 25.
Az elnökség arra kéri az elnököt, hogy a következő KIFE közgyűlést 2008.  június 27. péntek, 10.00 
órára , a KIM Irodába hívja össze.

/
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22008. 04. 25.
2008. június 20-ig költséghatékonyan, de a közgyűlés által elfogadott költségvetésnek megfelelően 
kell a szövetség gazdálkodását folytatni.

/

2008. 09. 16

12008. 09. 16.
A KIFE 2008. őszén több napos Jövőtervező műhelyt szervez, amelyen a tagszervezetekkel 
közösen újra átgondolja a jövőképet és a lehetséges alternatívákat. Ennek eredményeiből az iroda 
munkatársai pályázatot állítanak össze.

/

22008. 09. 16.
 A jövőtervező műhely időpontjai: 2008. szeptember 29., 2008. október során 2 nap, 10.00 – 18.00, 
helyszíne: KIM iroda, Budapest. A meghívóban megfelelő, rövid indoklást kell küldeni a 
tagszervezeteknek, amibe belefoglaljuk a helyzet rövid leírását, Renovabis értékelés tényét és az 
arra adott KIFE reakciót.

/

32008. 09. 16.

  Az elnökség a 2008. évi Kerkai-díjat felnőttképzés kategóriában Dr. Csermák Kálmán és Dr. 
Csermák Kálmánné számára adományozza.

/

42008. 09. 16.
 Az elnökség a 2008. évi Kerkai-díjat ifjúsági képzés kategóriában Dr. Laurinyecz Mihály számára 
adományozza.

/

2008. 11. 10

12008. 11. 10.
Gábor Miklós vállalja, hogy időpontot egyeztet Ternyák Csaba püspökkel a következő benyújtandó 
Renovabis pályázat ügyében és az ajánlás megszerzése céljából.

/

22008. 11. 10.
 Az elnökség egyetért a TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0037 számú szerződés aláírásával, amelyet az 
elnök decemberben tesz meg.

/

32008. 11. 10.
 Az elnökség a KIFE következő közgyűlését 2008. december 4-re jelöli ki, az iroda által javasolt 
napirendi pontokat elfogadja.

/

42008. 11. 10.
Amennyiben a Renovabis, illetve más nagy támogatókkal folytatott tárgyalásoknak pozitív 
kimenetele lesz, az elnökség támogatja az 5 %-os béremelést januártól visszamenőleg, amelyet 
elnökségi határozatban rögzít.

/

2009. 01. 20

12009. 01. 20.
 A következő SZTT ülés összehívására, megszervezésére azt követően kerüljön sor, hogy a 
Renovabis döntést hoz az általunk beadott pályázattal kapcsolatban.

/

22009. 01. 20.
Közgyűlés elé terjesztjük a kérdést, hogy mi szerint járjunk el azokkal, akik a meghatározott 
szervezetei kötelezettségeknek nem tesznek eleget. Azon szervezetek esetében, akiknél nincs 
tagdíjnyilatkozat sem, a tagdíjszámlát az előző év alapján állítjuk ki.

/

2020. február 26., szerda 46 / 60 oldal



32009. 01. 20.
Az enyhébb hiányoktól eltekint a pályázatok beszámolójánál az elnökség, a kis hiányossággal 
rendelkező pályázati anyagok lezárhatóak. A komolyabb, pénzügyi beszámolót is érintő 
hiányosságok esetén a közgyűlés dönt a pályázattal, illetve a pályázóval kapcsolatos további 
teendőkről. Ez alapján a 06/36, 07/06, 06/63 számú pályázatok lezárhatók.

/

2009. 04. 01

12009. 04. 01.
A korábban rendszerbe állított Cafeteria rendszerből egyelőre az iroda dolgozói csak a 2009-es évi 
étkezési jegyet kapják meg. A többi részét egyéb források érkezése esetén kapják meg a 
megszokott módon. A fizetésemelést szintén egyéb források beérkezése esetén tartja reálisnak az 
elnökség.

/

22009. 04. 01.
A TÁMOP 2.5.1 projekt kapcsán a KIFE és az MNT a saját felelősségét egy külön 
megállapodásban kell rögzíteni, ezáltal a partnereknek csak saját költségvetési tételeik 
szabályszerű felhasználásával kapcsolatban kell felelősséget vállalniuk. A KIFE elnöksége a 
projekt koordinátoraként az egész pénzügyi folyamat felelősségteljes lebonyolítását csak így látja 
megvalósíthatónak.

/

32009. 04. 01.
A TÁMOP 2.5.1 projekt kapcsán a KIFE saját költségvetésébe tartozó néhány szakértői tétellel 
kapcsolatban. E feladatok végrehajtása leginkább az MNT kompetenciája lenne, jelezzük az MNT 
felé, hogy szeretnénk, ha Sz. Tóth János készítené a dokumentumokat, de csak ha a KIFE 
igényeinek megfelelő formájú, tartalmú számlával tudják a tevékenységet igazolni. Az 
összeférhetetlenséget el kell kerülni. Ha ez nem biztosítható, a 2 kétséges tétel 
szerződésmódosítással kerüljön át az MNT költségvetésébe.

/

2009. 05. 15

12009. 05. 15.
A 2009. május 25-én tartandó közgyűlés napirendjét az elnökség elfogadja (ld. Mellékletben).

/

2009. 07. 02

12009. 07. 02.
 A KIFE ügyviteli irodája tegye fel a honlapon levő eseménynaptárba az elnökségi ülések időpontját 
és a hozzá tartozó napirendet is.

/

22009. 07. 02.
 A KIFE keres egy, a témában járatos jogászt, aki az TÁMOP 2.5.1. projekt során felmerült 
pénzügyi és szerződéses kérdésben állásfoglalást ad. Ennek fényében az elnökség dönt arról, 
hogy szükséges-e a Magyar Népfőiskolai Társasággal külön szerződést kötni.

/

32009. 07. 02.
 Az elnökség kezdeményezi Sz. Tóth Jánosnál az andragógiai tanszék és munkájának 
bemutatására egy külön találkozó szervezését, esetleg egy kihelyezett elnökségi ülés keretében.

/

42009. 07. 02.
Az elnökség felkéri Binszki Józsefet, hogy egyeztessen találkozót Ternyák Csaba érsekkel.

/

52009. 07. 02.
Az elnökség a két éve húzódó eseményekről egy összefoglalót készít, amelyben rögzíti a KIFE, az 
MKPK és a Renovabis közötti aktív párbeszéd részleteit. Az összefoglalót Gábor Miklós és Lindeisz 
Ferenc készíti el.

/
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62009. 07. 02.
 A következő 3 éves időszakra vonatkozó pénzügyi koncepció megalkotása érdekében az elnökség 
egy külön alkalmat szervez. Az időpontról a szeptemberi elnökségi ülésen határoz az elnökség.
A határozat 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadva

/

72009. 07. 02.
: Lindeisz Ferenc az SZMSZ és Alapszabály alapján szeptemberre készít egy javaslatot a tagsági 
formák és a tagdíjak rendszerének átdolgozására, amit az elnökség átgondol, majd a közgyűlés elé 
terjeszt

/

82009. 07. 02.
2009-ben a felnőttképzési kategóriában Varga László, ifjúsági kategóriában Kothencz János kapja 
a Kerkai-díjat. A díj átadása az őszi közgyűlésen lesz.

/

92009. 07. 02.
A következő elnökségi ülés időpontja 2009. szeptember 15. 9.30.

/

102009. 07. 02.
Az elnökség továbbra is papír alapon kéri az éves jelentés elkészítését.

/

2009. 10. 13

12009. 10. 13.
 Az elnökség a TÁMOP 2.5.1. keretében megvalósuló program során az  egyesület és szövetség 
létrehozását nem támogatja, a KIFE ehhez semmiféle forrást nem tud és akar biztosítani, azonban 
ha az érintett személyek ezt létrehozzák, akkor az ő felelősségük a működtetése. Ha marad 
kerekasztal jellegű a felállás, azt a KIFE továbbra is igyekszik fenntartani.

/

22009. 10. 13.
 Az elnökség meggyőződik róla, hogy a Renovabis szívesen lát-e olyan projektet, miben a KIFE, 
mint partner vesz részt, a pályázatot egy tagszervezet adja be. Ha pozitív a reakció, felkeresünk 
egy arra alkalmas partnert, akivel megállapodás köthető és biztosíték szerezhető a lebonyolításban 
való alkalmazásunkra.

/

32009. 10. 13.
Az elnökség jelen pillanatban nem változtat a tagsági rendszeren.

/

42009. 10. 13.
Az elnökség elfogadja az iroda által előterjesztett napirendi javaslatot a közgyűlésre vonatkozóan

/

52009. 10. 13.
A közgyűlés időpontja 2009. december 3. 10.00

/

62009. 10. 13.
A pénzügyi stratégia tervezésére az elnökség: 2010. január. 7-8. között Szegeden fog összeülni.

/

72009. 10. 13.
Az iroda Veres Dánielt tájékoztassa, hogy 2009. november 30-ig van lehetősége az általa vállalt, 
már kifizetett feladatok befejezésére. A határidő lejártát követően a díjat visszakérjük

/

2010. 02. 18
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12010. 02. 18.
A KIFE alapító tagként vesz részt a „Felnőttképzési Civil Hálózat” projekt keretében megalakuló 
felnőttképzési szövetség megalapításán.

/

22010. 02. 18.
A 2009. évről szóló tevékenységi beszámolót az elnökség elfogadta és az közgyűlés elé 
terjeszthetőnek találja.

/

32010. 02. 18.
Az elnökség javaslata, hogy a következő közgyűlésen határozatot kell hozni, hogy tagdíjnyilatkozat 
hiányában minden szervezet az előző éves tagdíját fizeti

/

42010. 02. 18.
A 2007. év óta fennálló könyvelési problémát (2007. évi külföldi napidíjak kétszeres könyvelése) az 
Ellenőrző Bizottság elé kell terjeszteni, az ő véleményük alapján jár el a KIFE. A határozatot, 
melyet az EB döntése alapján az Elnökség meghoz, az érdekelteknek meg kell küldeni.

/

52010. 02. 18.
Veresné Fekete Zsófia 10.000 Ft összegű tartozása (fizetéselőlegének törlesztése során 
keletkezett hiány) a hivatalos dokumentumok alapján továbbra is fennáll. A részére következő 
esedékes kifizetéskor a 10.000 Ft levonandó, amennyiben a tartozást addig nem rendezi.

/

2010. 07. 13

12010. 07. 13.
A GYES-ről visszatérő alkalmazottak ügyével kapcsolatban az elnökség minden évben egyszer 
tájékozódik az aktuális szabályokról, lehetőségekről, mivel a KIFE-nek nincs annyi tartaléka, hogy 
adott esetben nagy összeget fizessen ki visszatérő alkalmazott részére.

/

22010. 07. 13.
A jövő tanév során legyen véglegesen eldöntve, hogy akkreditáltatjuk-e a KIFE-t felnőttképzési 
intézményként, mint szervezetet, illetve anyagi lehetőségek lesznek-e ehhez.

/

2010. 09. 30

12010. 09. 30.
Az elnökség 2010. évben felnőttképzési kategóriában Dr. Baternay Ágota részére, ifjúsági 
kategóriában Pados Katalin részére ítéli meg a Kerkai-díjat. Az átadásra 2010. november 6-án 
kerül sor Szegeden, a „Nők a Civil Életben” című projekt zárókonferenciáján.

/

22010. 09. 30.
 Az EB jelentés elfogadásának feltétele, hogy a könyvelő tegyen egy megoldási javaslatot a 471-es 
főkönyvi számla problémájának ügyében.

/

2010. 11. 25

12010. 11. 25.
A 2011. évre vonatkozó munkatervezetet az elnökség egyhangúlag elfogadja.

/

2010. 12. 09

12010. 12. 09.
Az elnökség a könyveléstől kéri, hogy az APEH folyószámla eltérést kerekítésként könyvelje le.

/

2011. 03. 10
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12011. 03. 10.
Amennyiben a KIFE által benyújtott TÁMOP 5.2.5 pályázat pozitív elbírálásban részesül, a KIFE 
munkatársainak munkarendje visszaállítható 8 órásra. A különbözetet az átmeneti időszakban a 
Porticus által projektekre biztosított keretből előlegezi meg a KIFE. Ez a TÁMOP támogatás 
megérkezésekor visszapótolandó.

/

2011. 07. 07

12011. 07. 07.
Mivel Veresné Fekete Zsófia nem tudja vállalni a munkafeltételek teljesítését, amimelyeket a 
további foglalkoztatást lehetővé tennék, a KIFE felajánlja részére a munkaviszony közös 
megegyezéssel való megszűntetését. Az elnökség a KIFE anyagi lehetőségeire való tekintettel 
összesen 2 havi munkabér átutalását tudja felajánlani, melybe a szabadság és felmondási idő is 
beleértendő.

/

22011. 07. 07.
A KIFE szerződés kötése mellett hozzájárul, hogy a „Talentum Alapítvány az Önkéntesség 
Támogatásáért” akkreditáltassa a KIFE által már akkreditáltatott „Minőség a civil szervezet 
életében” című képzést.

/

2011. 09. 15

12011. 09. 15.
Az elnökség létrehoz egy belső használatú elérhetőségi listát azon személyekről és szervezetekről, 
akik a KIFE további életében kapcsolati bázisul szolgálhat a szakmai irányokhoz.

/

2011. 10. 18

12011. 10. 18.
A KIFE elnöksége helybenhagyja a két új pályázat (Civil szervezetek nyilvánossági 
megjelenéseinek fejlesztése és Az egyház társadalmi tanításának átadása e-learning formában) 
benyújtását.

/

2012. 03. 22

12012. 03. 22.
  Az elnökség mind a három jelenlévő tagja elvállalja a pályázatok elbírálását. Az Iroda az elnökség 
jelenlévő tagjai számára elektronikus formában elküldi a „Kerülj képbe!” című pályázatra beérkezett 
pályázati anyagokat. Ezenkívül a pályázó szervezetek, s a pályázatok alapadatait egy táblázatba is 
felviszi az Iroda. A beérkezett pályázatok számának a fényében a bíráló elnökségi tagok eldöntik, 
hogy személyesen összeülve, vagy elektronikus kapcsolatfelvétel útján döntenek. 
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

22012. 03. 22.
 Az elnökség mind a három jelenlévő tagja elvállalja a pályázatok elbírálását. Az Iroda az elnökség 
jelenlévő tagjai számára elektronikus formában elküldi a „Kerülj képbe!” című pályázatra beérkezett 
pályázati anyagokat. Ezenkívül a pályázó szervezetek, s a pályázatok alapadatait egy táblázatba is 
felviszi az Iroda. A beérkezett pályázatok számának a fényében a bíráló elnökségi tagok eldöntik, 
hogy személyesen összeülve, vagy elektronikus kapcsolatfelvétel útján döntenek.

/

32012. 03. 22.
 Az elnökség a megfigyelő státusz helyett a pártoló tag státuszt javasolja új tagsági formának a 
közgyűlés elé. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, de tisztségviseletre válaszható. 
Pártoló tag lehet szervezet vagy magánszemély. A tagdíj természetes személy esetén 3 ezer forint, 
a pártoló szervezetnek pedig 10 ezer forint. 
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

2012. 04. 19

22012. 04. 19.
 A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség által a civil szervezetek nyilvánossági 
megjelenésének fejlesztésére kiírt „Kerülj képbe! Légy jelen a médiában!” pályázaton az Elnökség 
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét támogatottnak minősíti.

/
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32012. 04. 19.
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség által a civil szervezetek nyilvánossági 
megjelenésének fejlesztésére kiírt „Kerülj képbe! Légy jelen a médiában!” pályázaton az Elnökség 
a Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítványt támogatottnak minősíti.

/

42012. 04. 19.
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség által a civil szervezetek nyilvánossági 
megjelenésének fejlesztésére kiírt „Kerülj képbe! Légy jelen a médiában!” pályázaton az Elnökség 
a Királyutca – Designutca Klasztert nem minősíti támogatottnak.

/

52012. 04. 19.
A TÁMOP-5.2.5./B-10/2-2010-0147 pályázat keretein belül előírt esélyegyenlőségi felelős tisztségre 
az Elnökség megbízza Kecskés Szabó Gabriellát.

/

62012. 04. 19.
 A TÁMOP-5.2.5./B-10/2-2010-0147 pályázat keretein belül előírt környezeti fenntarthatósági felelős 
tisztségre az Elnökség megbízza Balogh Bernadettet.

/

2012. 09. 25

12012. 09. 25.
Az Elnökség javaslata, hogy a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség névváltoztatási 
kérelmében az egyesület szó szerepeljen. Ez kerül előterjesztésre a közgyűlés elé.

/

22012. 09. 25.
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség 2012-ben a Kerkai díjat ifjúsági képzés 
kategóriában Pálfai Zoltán atyának, felnőttképzési kategóriában pedig Rettegi Zsoltnak ítéli oda.

/

2012. 11. 15

12012. 11. 15.
 Az elnökség a közgyűlésnek javaslatot tesz a KIFE nevének megváltoztatására „Katolikus Ifjúsági 
és Felnőttképzési Egyesület”-re.
Egyhangúlag elfogadva.

/

22012. 11. 15.
 Az elnökség javaslatot tesz a közgyűlésnek a múltkori közgyűlésen elfogadottak megerősítésére 
és a pártoló tagság esetén arra a módosításra, hogy pártoló tagok lehessenek természetes 
személyek is.
Egyhangúlag elfogadva.

/

32012. 11. 15.
 Az elnökség határozott arról, hogy új arculata legyen a KIFÉ-nek.
3 igen, 1 nem szavazattal elfogadva.

/

42012. 11. 15.
Az elnökség a bemutatott 3 logó közül a 3. változatnak a vékony keresztes verzióját választotta a 
KIFE új logójának.
2 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal elfogadva.

/

52012. 11. 15.
Az elnökség úgy határozott, hogy a készülő, a Katolikus Egyház társadalmi tanítását bemutató 
honlapon közzétesszük a témához kapcsolódó enciklikákat, egyelőre külön engedélyeztetés nélkül.

/

62012. 11. 15.
Az elnökség úgy határozott, hogy a Katolikus Egyház Társadalmi Tanítását bemutató videós és 
szöveges sorozathoz személyi és tartalmi anyag javaslatot dolgozzon ki a KIFE.

/
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72012. 11. 15.
Az elnökség úgy határozott, hogy a KIFE vegyen részt a NIT (Nemzeti Ifjúsági Tanács) 
alapításában.

/

2013. 03. 19

12013. 03. 19.
Az elnökség elfogadja a KIFE szórólap tervezetét és a szlogent: Képzésekkel az értékekért és az 
emberi élet kiteljesedéséért.
4 szavazattal elfogadva, 1 tartózkodás (G.M.).

/

22013. 03. 19.
Az elnökség a következő közgyűlés időpontját 2013. május 23. (csütörtök) 10:00 órára tűzi ki. 
(Határozatképtelenség esetén 10:30 a lehetséges időpont)
Egyhangúlag elfogadva.

/

32013. 03. 19.
Az Elnökség a következő közgyűlés időpontját 2013. április 30. (kedd) 10:00 órára tűzi ki.  
Egyhangúlag elfogadva.

/

42013. 03. 19.
Az elnökség a régi iroda tatarozását nem támogatja. 
Egyhangúlag elfogadva.

/

52013. 03. 19.
Az elnökség a tulajdonunkban levő iroda tatarozását támogatja, maximum 300 ezer Ft-ig.
Egyhangúlag elfogadva.

/

62013. 03. 19.
Az elnökség egyelőre nem készít stratégiai tervet a KIFE következő 3 évére.
Egyhangúlag elfogadva.

/

72013. 03. 19.
Az elnökség felkéri Gábor Miklóst, hogy egyeztessen Telek Franciskával az OLI tagságával 
kapcsolatban.
Egyhangúlag elfogadva.

/

82013. 03. 19.
Szövegszerűen maradjon benne a tevékenység, számok ne legyenek.
Egyhangúlag elfogadva.

Szerkesztői megjegyzés:
Az Alapszabályban szereplő TEÁOR számok hibásak, ezért az Elnökség a fenti határozatot hozta a 
kérdésben.

/

2013. 09. 24

12013. 09. 24.
Az elnökség a Kerkai díjat 2014. február 1-én a Pont Te kellesz! Zárókonferenciáján adja át.
Egyhangúlag elfogadva.

/

22013. 09. 24.
Az elnökség a következő közgyűlés időpontját 2013. november 12. 10:00 órára tűzi ki.  Egyetért 
abban, hogy szakmai nappal kössük egybe a közgyűlést. A szakmai nap témája: felnőttképzési 
rendeletek (Bertalan Tamás) + 2012-es ifjúsági kutatás eredményei (Hámori Ádám).
Egyhangúlag elfogadva.

/

32013. 09. 25.
Az elnökség a következő elnökségi ülés időpontját 2013. október 22. 10:00 órára tűzi ki.  
Egyhangúlag elfogadva.

/
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2013. 11. 12

12013. 11. 12.
Az elnökség elfogadja a közgyűlés tervezett napirendjét.
Egyhangúlag elfogadva.

/

22013. 11. 12.
Az elnökség elfogadja a 2014-es munkaterv és költségvetés tervezetét, amelyet a közgyűlés elé 
bocsát. Ezek kiküldésre kerülnek a KIFE 2013. november 26-i közgyűlésére szóló meghívóval.
Egyhangúlag elfogadva.

/

2014. 03. 31

12014. 03. 31.
Az elnökség a szöveges tevékenységi beszámolót elfogadta a 2013. évre, amely a közhasznúsági 
mellékletbe bekerül.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

22014. 03. 31.
A 2013. évi Felnőttképzési törvény alapján a KIFE engedélyeztesse magát, a felnőttképzés 
területén az egyéb támogatott képzések képzési körbe adjunk be engedélyezési kérelmet.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

32014. 03. 31.
A közgyűlést előkészítő elnökségi ülés 2014. május 5-én 13.00-kor lesz.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

42014. 03. 31.
A KIFE tavaszi közgyűlése 2014. május 20-án 14.00-kor lesz. A javasolt napirend elfogadva, a 
tagszervezeteknek kiküldhető.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

52014. 03. 31.
A közgyűléssel egybe kötve a KIFE szakmai napot tart 2014. május 20-án 10.00-tól, amelynek  
témája az új Ptk. Hatása a civil szervezetekre.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

2014. 05. 12

12014. 05. 12.
Az elnökség a 2013-ről szóló éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a közgyűlés elé 
terjeszti.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

22014. 05. 12.
A KIFE tavaszi közgyűlése 2014. május 20-án 14.00-kor lesz. 
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

32014. 05. 12.
A KIFE elnöksége a módosításokkal javasolt Alapszabálytervezetet a közgyűlés elé terjeszti.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

42014. 05. 12.
A KIFE elnöksége a Kerkai-díj ifjúsági képzés kategóriában Dr. Molnár István díjazza 2014-ben. 
Kihirdetése 2014. őszén várható.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

52014. 05. 12.
A KIFE elnöksége a Kerkai-díj felnőttképzés kategóriában Hortobágyi Ágnest díjazza 2014-ben. 
Kihirdetése 2014. őszén várható.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/
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62014. 05. 12.
A KIFE elnöksége a Területi Operatív Programra javaslatként a tanoda programot, ifjúsági 
információs pontok és szemináriumok projektet, valamint a „Nők a civil életben” projekt folytatását 
javasolja.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

2014. 09. 30

12014. 09. 30.
Az elnökség beszélgetést kezdeményez Rétvári Bence miniszterhelyettessel, Hegyi László 
helyettes államtitkárral, Schanda Tamás helyettes államtitkárral és Hölvényi György bizottsági 
taggal.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

22014. 09. 30.
Az elnökség Jubileumi Konferencia szervezését dönti el. 
Szavazati arány: 1 igen, 2 tartózkodás, 2 nem. 
A döntés eredményeképpen a KIFE nem szervez Jubileumi konferenciát.

/

32014. 09. 30.
Az elnökség újra tagszervezet-látogatásokat hajt végre, amelyen tájékozódik a tagszervezetek 
elégedettségéről és igényeiről.
Szavazati arány: 1 tartózkodás, 4 igen.

/

42014. 09. 30.
A KIFE jelentessen meg papíralapú Jubileumi kiadványt, amely áttekinti a szervezet történetét, 
eredményeit. 
Szavazati arány: 1 tartózkodás, 4 igen.

/

52014. 09. 30.
Az elnökség akkor látja indokoltnak a D képzési körre az engedélykérelem beadását, ha már látjuk 
a lehetséges támogatási forrásokat. 
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

2014. 11. 11

12014. 11. 11.
Az elnökség Jubileumi Közgyűlés szervezését dönti el 2014. április 14-ére, amelynek helyszíne a 
Városligetimajor utcában lesz. 
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

22014. 11. 11.
Az elnökség Jubileumi kiadvány megjelentetését határozza el, amelynek tartalmát az 1.sz. 
melléklet tartalmazza. 
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

32014. 11. 11.
Az elnökség a KIFE Jubileumhoz kapcsolódóan tagszervezeteket látogat meg 2014. és 2015. év 
folyamán. A terveket a 2.sz. melléklet tartalmazza.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

42014. 11. 11.
Az elnökség a 2014. november 25-i közgyűlés naprendi pontjait elfogadta.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

52014. 11. 11.
Az elnökség a 2014. november 25-i közgyűlés előkészítő dokumentumait, a 2015. évi munkatervet 
és a költségvetési tervet elfogadta.

/

2015. 01. 13
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12015. 01. 13.
A KIFE elnöksége a Kerkai Jenő Tanoda fenntartásának megalapozását határozza el. A 
hosszútávú fenntartás alapfeltétele a szükséges források megteremtése.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

22015. 01. 13.
A KIFE elnöksége a Kerkai Jenő Tanoda és a Talentum Tini Tanoda összevonását pártolja. A 
fenntartás a KIFE gondozásában valósul meg, ha erre megfelelő forrást tud az egyesület teremteni.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

32015. 01. 13.
 KIFE elnöksége a Kerkai Jenő Tanoda és a Talentum Tini Tanoda összevonásával létrejött tanoda 
támogatása érdekében megkeresi Kiss-Rigó László püspök urat, akitől a tanoda helyszínének 
biztosítását kívánja kérni.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

2015. 03. 17

42015. 03. 17.
Az elnökség döntése, hogy egyelőre ne módosítsuk az alapszabályt, hanem kérjünk állásfoglalást 
az EMMI-től, hogy „az egyház társadalmi tanításával kapcsolatos képzési programokba” vagy a 
„Felnőtt és egyéb oktatásba” mint megjelölt célba a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása 
beleérthető-e.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

52015. 03. 17.
Az elnökség döntése, hogy tisztségviselő választást 2015. év őszén rendezi meg.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

62015. 03. 17.
Az elnökség elfogadja a Jubileumi közgyűlés adminisztratív és ünnepi részének napirendi pontjait.
Döntés egyhangúlag elfogadva. (1.sz. melléklet)

/

72015. 03. 17.
Az elnökség döntése alapján 2015. április 14-én 10.30-kor sajtótájékoztatót tart a KIFE a Jubileumi 
közgyűléshez kapcsolódóan.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

2015. 06. 09

82015. 06. 09.
Az elnökség döntése értelmében a KIFE következő közgyűlése 2015. november 17-én 10.00 
órakor lesz.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

2015. 10. 15

92015. 10. 15.
Az elnökség döntése értelmében a KIFE Szegeden László Anita szakmai vezetésével, Csongrádon 
Kecskés-Szabó László szakmai vezetésével valósít meg tanodai programot.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

102015. 10. 15.
Az elnökség elfogadja az ügyvezető által előterjesztett KIFE SZMSZ változtatásokat, amelyeket a 
közgyűlés elé tár.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

112015. 10. 15.
Az elnökség elfogadja az ügyvezető által előterjesztett munkatervet, amelyeket a közgyűlés elé tár.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

2020. február 26., szerda 55 / 60 oldal



122015. 10. 15.
Az elnökség elfogadja az ügyvezető által előterjesztett költségvetést, amelyet a közgyűlés elé tár.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

132015. 10. 15.
Az elnökség elfogadja az ügyvezető által előterjesztett napirendi pontokat, azzal a kitétellel, hogy a 
pontok közé bekerül a tagdíj összegének megállapítása.
Döntés egyhangúlag elfogadva.

/

2016. 02. 18

12016. 02. 18.
Az elnökség döntése értelmében a KIFE az EFOP-1.2.1.-15 pályázati kiírásra ajánlatot nyújt be.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.02.18.

/

22016. 02. 18.
Az elnökség a közgyűlésen szavazásra bocsátja a Magyarországi Tanodahálózatba való belépés 
kérdését, ha a tanodai pályázatra pozitív visszajelzést kapunk.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.02.18.

/

32016. 02. 18.
Az elnökség a KIFE-t a Nemzeti Összetartozás Kollégiumban kívánja regisztrálni.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.02.18.

/

2016. 04. 21

42016. 04. 21.
Az elnökség döntése értelmében a KIFE közhasznúsági melléklete és pénzügyi beszámolója a 
közgyűlés elé terjeszthető.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.04.21.

/

52016. 04. 21.
Az elnökség a közgyűlés napirendi pontjait a 2016. május 19-i közgyűlésre elfogadja.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.04.21.

/

62016. 04. 21.
Az elnökség úgy döntött, hogy külön elnökségi ülést szán arra, hogy a SWOT analízis alapján 
elemezze a KIFE stratégiai helyzetét és lehetséges irányvonalait.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.04.21.

/

72016. 04. 21.
A KIFE következő elnökségi ülését 2016. júniusban tartja, amelyhez doodle naptárban egyeztetünk 
időpontot.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.04.21.

/

2016. 10. 18

82016. 10. 18.
Az elnökség döntése értelmében a KIFE 2017. évi II. közgyűlésének a napirendje a tagok felé 
kiküldhető.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.10.18.

/

92016. 10. 18.
Az elnökség döntése értelmében a KIFE 2017. évi munkaterve a közgyűlés elé terjeszthető.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.10.18.

/

102016. 10. 18.
Az elnökség döntése értelmében a KIFE 2017. évi költségvetése a közgyűlés elé terjeszthető a 
2016. október 31-ig beérkező módosítási javaslatok figyelembe vételével.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.10.31.

/
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112016. 10. 18.
Az elnökség döntése értelmében a KIFE 2017. évi Cafetéria szabályzata a következő alapelvekre 
épül: munkatársak a munkaidő arányában kapjanak Cafetéria juttatásokat, illetve a munkáltatási 
időtartam figyelembe vételével. Emellett a munkatársak a 34,51%-os közteherrel rendelkező 
Cafetériából választhatnak nyilatkozat alapján.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 01. 01.

/

122016. 10. 18.
A KIFE következő elnökségi ülését 2016. december 15-én 10.00 tartja.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.10.18.

/

2016. 12. 15

132016. 12. 15.
Az elnökség elfogadta a KIFE 2017. évre vonatkozó Cafetéria szabályzatát.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 01. 01.

/

142016. 12. 15.
Az elnökség a stratégiai tervező napot 2017. január 31-én 10.00-16.00 között Szegeden.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.12.15.

/

152016. 12. 15.
Az elnökség döntése értelmében Veres András és Székely János meglátogatása javasolt 2017-ben.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 01. 01.

/

162016. 12. 15.
A KIFE következő elnökségi ülését 2017. február 23-án tartja 11.00-kor.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2016.12.15.

/

2017. 02. 23

12017. 02. 23.
Az elnökség elfogadta a kiegészítési javaslatokkal (preambulum a fő céloknál, éves munkatervekre 
lebontott mutatók jelzése a tervben) a KIFE stratégiai tervét a 2017-2020-as időszakra vonatkozóan.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 02. 23.

/

22017. 02. 23.
Az elnökség visszavonásig kinevezi Tóthné Csompilla Mártát a KIFE esélyegyenlőségi felelősének.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 02. 23.

/

32017. 02. 23.
Az elnökség visszavonásig kinevezi Balogh Editet a KIFE környezeti fenntarthatósági felelősének.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 02. 23.

/

42017. 02. 23.
A KIFE következő elnökségi ülését 2017. április 27-én 10.00-12.00 között  tartja Skype-on.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 02. 23

/

2017. 04. 19

52017. 04. 19.
Az elnökség elfogadta a KIFE védintézkedési szabályzatának tervezetét, amely az SZMSZ 
részeként a közgyűlés elé kerülhet, amennyiben Dr. Baracsi Katalin megtette hozzá javaslatait és 
összevetette a hatályos magyar jogszabályokkal.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 04. 19.

/
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62017. 04. 19.
Az elnökség elfogadta a közgyűlés napirendi pontjait, a közgyűlési meghívó kiküldhető.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 04. 19.

/

72017. 04. 19.
A KIFE következő elnökségi ülését 2017. június 15-én 10.00-12.00 között tartja skype konferencia 
formájában.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 04. 19.

/

82017. 04. 19.
A KIFE elnöksége határozatot hozott, hogy a jövőben felvett munkavállalók munkaszerződésébe 
kerüljön be a következő bekezdés: Munkavállaló kötelezi magát, hogy munkáját a Katolikus Egyház 
tanításának figyelembe vételével, a Munka Törvénykönyve (Mt.), a munkakörére vonatkozó 
munkaköri leírás, egyéb szabályzatok, valamint a hatályos egyházi szabályok és világi jogszabályok 
alapján, önállóan, a Munkáltató utasításainak megtartásával, legjobb tudása szerint végzi el.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 04. 19.

/

2017. 06. 15

92017. 06. 15.
Az elnökség jóváhagyja, hogy a „Seniorok aktivizálásának és tanulásának útjai a társadalomban” 
című képzési programot a Felnőttképzési törvény szerint D képzési körben engedélyeztesse a KIFE.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 06. 15.

/

102017. 06. 15.
Az elnökség döntése alapján az ügyvezető igazgató szerezzen be további információkat a Sója 
Miklós Nyitott Ház Szövetségbe való belépés és tagság feltételeiről.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 06. 15.

/

112017. 06. 15.
11/2017.06.15. Eln. Hat: A KIFE következő elnökségi ülését 2017. szeptember 27-én 10.30-tól 
tartja a KIM irodában, majd 2017. november 6-án 10.00-tól tart egy következő elnökségi ülést skype 
konferencia formájában.  
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 06. 15.

/

122017. 06. 15.
A KIFE következő közgyűlését 2017. november 14-én tartja a KIM irodában.  
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 06. 15.

/

2017. 09. 27

132017. 09. 27.
Az elnökség elfogadta a KIFE 2018. évi munkatervét, így a közgyűlés elé kerülhet. (1. sz. melléklet)
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 09. 27.

/

142017. 09. 27.
Az elnökség elfogadta a KIFE 2018. évi költségvetési tervét, így a közgyűlés elé kerülhet.
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 09. 27.

/

152017. 09. 27.
Az elnökség elfogadta a közgyűlés napirendi pontjait, amely a tagságnak kiküldhető.  (2. sz. 
melléklet)
Döntés egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2017. 09. 27.

/

2018. 01. 25

12018. 01. 25.
Az elnökség elfogadta az „Irányelvek és szabályzat a gyermekek, az ifjúság és a sérülékeny 
felnőttek védelméhez” c. dokumentumot, amely az SZMSZ részeként a közgyűlés elé kerülhet. (2. 
és 3. sz. melléklet)
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2018.01.25.

/
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22018. 01. 25.
Az elnökség elfogadta a Cafetéria szabályzatot 2018. évre. (4. sz. melléklet)
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2018.01.01.

/

2018. 09. 26

32018. 09. 26.
Az elnökség kinevezi Túri Tamást a KIFE adatvédelmi referensének.
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatálybalépés: 2018.09.26.

/

42018. 09. 26.
Az elnökség támogatja, hogy B. Balogh Edit jelölt legyen az Európai Katolikus Felnőttképzési 
Szövetség (FEECA) alelnöki posztjára a tisztújításkor.
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2018.09.26.

/

2018. 10. 19

52018. 10. 19.
Az elnökség az adatvédelmi szabályzatot a közgyűlés elé tárja a következő ülésen. Az adatvédelmi 
szabályzat az SZMSZ 9. sz. mellékletének változását jelenti.
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2018.10.19.

/

62018. 10. 19.
Az elnökség a Magyar Önkéntes Ligába való belépést nem tárja a közgyűlés elé a következő 
ülésen. 
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2018.10.19.

/

72018. 10. 19.
Az elnökség a 2019. munkatervet elfogadta és a közgyűlés elé tárja a következő ülésen. 
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2018.10.19.

/

82018. 10. 19.
Az elnökség a 2019. költségvetést elfogadta és a közgyűlés elé tárja a következő ülésen. 
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2018.10.19.

/

92018. 10. 19.
Az elnökség a 2019. közgyűlési napirendet elfogadta és a közgyűlés elé tárja a következő ülésen. 
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2018.10.19.

/

2019. 03. 07

12019. 03. 07.
Az elnökség a 2019. év tavaszi közgyűlési napirendet elfogadta és a közgyűlés elé tárja a 
következő ülésen. 
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2019.03.07.

/

2019. 04. 09

22019. 04. 09.
A KIFE elnöksége vállalja, hogyha megérkezik az EFOP-1.2.1-15-2016-00362 azonosító számú 
projekt hosszabbításának elfogadása, hogy előfinanszírozza a projektet, bízva abban, hogy az 
utófinanszírozású kifizetések a megkötött szerződés szerint rendeződnek. 
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2019.04.09.

/

32019. 04. 09.
A KIFE a 2019. évi tavaszi közgyűlését 2019. május 29-én tartja 10.00 órától, határozatképtelenség 
esetén 10.30-tól. A napirend kiegészült a Jövőtervező műhellyel.

/

2019. 06. 19
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42019. 06. 19.
A KIFE elnöksége jóváhagyja a „Seniorok aktivizálása a társadalomban” című képzés átdolgozását 
kevesebb óraszámra, és annak engedélyeztetését D képzési körben a Felnőttképzési törvény 
hatálya alatt. 
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2019.06.19.

/

2019. 09. 26

52019. 09. 26.
A KIFE elnöksége jóváhagyja a KIFE 25 éves logótervét, amelyet a jubileumi évben és 
előkészületként kell használni. 
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2019.09.26.

/

62019. 09. 26.
A KIFE elnöksége 2019. november 14-et jelöli ki a következő közgyűlés időpontjára. 
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2019.09.26.

/

2019. 12. 12

72019. 12. 12.
7/2019.12.12. Eln. Hat: A 2020. évi Kerkai díjat B. Balogh Editnek adja a KIFE összevontan mind a 
felnőttképzési, mind pedig az ifjúsági képzés kategóriában.
Döntés: egyhangúlag elfogadva, hatályba lépés: 2019.12.12.

/
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