
Közgyűlési Határozatok listája 2001-től

2001. 06. 05.

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadja az ismertetett napirendet és megválasztja a 
közgyűlés levezető elnökének Kovács Lászlót, a jegyzőkönyv vezetőjének Tóth Ildikót és a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek  Kovács Ákost és Kruppa Krisztinát.

19 2001/ ( 06.05 )

A közgyűlés egyhangú határozattal megválasztja a szavazatszámláló bizottság tagjainak: Groma 
Juditot, Kothenczné Osváth Violát, Kruppa Krisztinát .

20 2001/ ( 06.05 )

A közgyűlés egyhangúlag döntött az Egri Fiatalokkal a Régióért Alapítvány, röviden EFRA felvétele 
mellett.

21 2001/ ( 06.05 )

A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  elfogadta, hogy az alelnöki pozíciót 
rendszeresíti az Elnökségben, az alelnököt a közgyűlés választja meg 2 éves időtartamra, és az 
alelnök képviseleti joga akként alakul, hogy a Szövetséget, az elnök általános helyettesítési 
jogkörében eljárva képviseli.

22 2001/ ( 06.05 )

A közgyűlés akként döntött, hogy a Pályázati Bizottság tagjai belső szakértőkből kerüljenek ki : 16 
igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett.

23 2001/ ( 06.05 )

A Pályázati Bizottság döntsön a pályázatok kérdésében és ne csak javaslattételi joga legyen az 
Elnökség felé. Szavazás: 13 igen, 5 nem szavazat és 3 tartózkodás.

24 2001/ ( 06.05 )

A közgyűlés úgy döntött, hogy a pályázati programok monitorozása az SZMSZ-be belekerüljön mint 
elnökségi feladat, amit az elnökség leoszthat a pályázati bizottságnak mint feladatot., 14 igen 
szavazattal, 7 tartózkodás mellett.

25 2001/ ( 06.05 )

Az iroda munkatársai az utalványozási rendnek megfelelően gyakorolhatják az utalványozási 
jogokat, melyről a közgyűlés 15 igen, 1 nem , 4 tartózkodás mellett.

26 2001/ ( 06.05 )

A közgyűlés az alapszabály módosítását az ismertetett formában és a külön íven szövegezett 
módosítást a fentiekben elhangzott kiegészítésekkel 15 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett 
elfogadja, nem szavazat nem volt. Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg a módosításnak 
megfelelően készüljön el.

27 2001/ ( 06.05 )

A KIFE elnökének pozíciójára 12 szavazattal Gábor Miklóst választottta meg a közgyűlés.

28 2001/ ( 06.05 )

A közgyűlés 12 szavazattal megválasztotta a KIFE alelnöklének Szigeti Szabolcsot.

29 2001/ ( 06.05 )
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Az elnökségi tagok: Kovács László 19 szavazattal, B. Petőfi Ágnes 14 szavazattal, Horváth József 
11 szavazattal.

30 2001/ ( 06.05 )

A Pályázati Bizottság tagjainak megválasztotta a közgyűlés az alábbi személyeket - Kruppa 
Krisztina 12 szavazattal, Szászi Balázs 15 szavazattal, Elek Antal 13 szavazattal.

31 2001/ ( 06.05 )

A közgyűlés 16 igen, 1 tartózkodás mellett döntött, hogy az Elnökség saját hatáskörben döntsön és 
intézkedjen a folyó kifizetések felől.

32 2001/ ( 06.05 )

15 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett döntött a közgyűlés, hogy a következő közgyűlésig az 
elnökséget hiánypótlásra kötelezi a Közhasznúsági Jelentés tartalmát illetően.

33 2001/ ( 06.05 )

2001. 12. 04.

A KIFE 2000. évi közhasznúsági jelentése egyhangú döntéssel 11 szavazattal elfogadva.

34 2001/ ( 12.04 )

Az Aquila Egyesület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett felvételt nyert; EMFA: egyhangúlag 13 
szavazattal felvételt nyert; Máriapócsi Lelkigyakorlatos és Zarándokház: egyhangúlag 13 
szavazattal felvételt nyert a teljes jogú tagságba.

35 2001/ ( 12.04 )

A Sík Sándor Piarista Kollégium: egyhangú 16 szavazattal, Szív Lelkiségi Központ: egyhangú 16 
szavazattal, Talentum Önkéntesképző: egyhangú 16 szavazattal felvételt nyert a vendégstátuszos 
tagságba.

36 2001/ ( 12.04 )

A KIFE 2001. évi költségvetése két részletben: egyhangú 16 szavazattal elfogadva.

37 2001/ ( 12.04 )

A KIFE 2002-es költségvetésébe bekerült a Magyar Nemzet és a Heti Válasz magrendelése 
egyhangúlag, 16 szavazattal.

38 2001/ ( 12.04 )

A KIFE költségvetésébe a január elsejei naptárfordulós pénzügyi adatokat is fel kell tüntetni, 
egyhangúlag, 16 szavazattal elfogadva.

39 2001/ ( 12.04 )

2002. évre át lehet vinni a 2 fő támogatását a munkatárs projektből, amely előreláthatólag 8 
hónapra elegendő, mely egyhangúlag, 16 szavazattal elfogadva.

40 2001/ ( 12.04 )

A KIFE költségvetés a fenti módosításokkal elfogadva egyhangúlag 16 szavazattal.

41 2001/ ( 12.04 )

2020. február 26., szerda 2 / 40 oldal



A KIFE tagdíja megváltozik a következők alapján: tárgyév május 31-ig nyilatkozik mindenki az éves 
bevételéről – melyet az iroda küld ki -, ezután szeptember 1-ig kiküldi az iroda a számlát és 
szeptember 30-ig kell befizet egyösszegben a KIFE bankszámlájára a következők alapján:

FIZETENDŐ TAGDÍJ                  A SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI KERETE
                                                      – a saját célra fordított éves bruttó bevétele –

15 000 Ft                               1 millió forint alatti bevétellel rendelkező teljes jogú szervezetek
30 000 Ft                               1 és 5 millió forint közötti bevétellel rendelkező teljes jogú szervezetek
50 000 Ft                               5 millió forint fölötti bevétellel rendelkező teljes jogú szervezetek
10 000 Ft                               Vendégstátuszos szervezetek

Ha valakit év közben veszünk fel, akkor a tárgyévre vonatkozólag él a tagdíj.
Szavazás: egyhangúlag, 16 szavazattal elfogadva.

42 2001/ ( 12.04 )

A KIFE átadja a Katolikus Ifjúsági Alapítványnak a Millenniumi Kávéház vagyontárgyait és jogait 
pénzügyi követelés nélkül a jelenleg is KIFE által használt irodahelyiség tartós bérletéért. 
Szavazás: 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodással elfogadva.

43 2001/ ( 12.04 )

A pályázati elszámolásokban az önkéntes munka a következőképpen számolható el: felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők: 2500 Ft/óra, középfokú végzettséggel rendelkezők: 1500 Ft/óra, a 
szervezői díj 800 Ft/óra. Szavazás: 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadva.

44 2001/ ( 12.04 )

2002. 06. 13.

Az EFRA 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett felvételt nyert a KIFE teljes jogú tagságába.

1 2002/ ( 06.13 )

Az Szentjánosbogár Egyesület 12 igen, 0 nem, és 1 tartózkodás mellett felvételt nyert a 
vendégstátuszba.

2 2002/ ( 06.13 )

Ha egy tagszervezetnek önálló jogi személlyel rendelkező tagcsoportja van, az is tagja lehet a KIFÉ-
nek önállóan. Azok a csoportok, amelyeknek nemjogi személyű tagsága van egy KIFE 
tagszervezetnél, csak a KIFE tagszervezeten keresztül lehetnek KIFE tagok.

3 2002/ ( 06.13 )

A SZEIF egyhangú döntés alapján felvételt nyert a vendégstátuszba.

4 2002/ ( 06.13 )

Az ÖKI egyhangú döntés alapján felvételt nyert a vendégstátuszba.

5 2002/ ( 06.13 )

A közgyűlés felhatalmazást ad az elnökségnek az ügyvéd felfogadására, az eljárás lebonyolítására 
az ügyvédi vizsgálat után és arra, hogy az elnökség dönthessen és beszámoljon róla.

6 2002/ ( 06.13 )

Tas Gergely szavazhat a KEFE képviseletében.

7 2002/ ( 06.13 )
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Kaszab Ágnest a közgyűlés visszahívja az Ellenőrző Bizottságból.

8 2002/ ( 06.13 )

A Faludi Akadémia delegálja a harmadik tagot Ellenőrző Bizottságba.

9 2002/ ( 06.13 )

Amennyiben a tagszervezet jogi státuszában változás következik be a jogelőd nyilatkozik, hogy a 
jogutód veszi át a jogait a KIFE-ben.

10 2002/ ( 06.13 )

Az ÁGOTA Alapítványt a KIFE teljes jogú tagjai közé felvette a közgyűlés mentesítve a 
vendégstátusz alól. Ezzel egyidőben a VEMAFA tagsága törölve a nyilvántartásból.

11 2002/ ( 06.13 )

A tagdíjfizetési rendszer a 2001. év decemberi közgyűlésen hozott határozatnak megfelelő marad.

12 2002/ ( 06.13 )

2002. 11. 26.

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2002. november 26-i Közgyűlés 
beterjesztett napirendjét.

13 2002/ ( 11.26 )

A Remény Háza 15 igen, 0 nem, és 2 tartózkodás mellett felvételt nyert a KIFE vendégstátusú 
tagságába.

14 2002/ ( 11.26 )

A Szív Lelkiségi Központ 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett felvételt nyert a KIFE teljes jogú 
tagságába.

15 2002/ ( 11.26 )

A Talentum Önkéntesképző 16 igen, 0 nem, és 1 tartózkodás mellett felvételt nyert a KIFE teljes 
jogú tagságába.

16 2002/ ( 11.26 )

A közgyűlés 17 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja az elnökség 2002. évről szóló 
beszámolóját.

17 2002/ ( 11.26 )

A közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztett pályázati csomagot 
a KIFE egységes pályázati csomagjának.

18 2002/ ( 11.26 )

A közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztett 2003. évi 
munkatervet.

19 2002/ ( 11.26 )
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A közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztett 2003. évi 
költségvetés tervezetét.

20 2002/ ( 11.26 )

A közgyűlés 17 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja a 2002. évi költségvetésnek a GYES-
en lévő kismamák 2002-ig összegyűlt szabadságának egy összegben történő kifizetése miatti 
módosítását.

21 2002/ ( 11.26 )

A közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett beleegyezik a Szervezeti és Működési 
Szabályzat egy későbbi időpontban történő beterjesztésébe.

22 2002/ ( 11.26 )

A közgyűlés 17 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a közgyűlésről készült 
jegyzőkönyvet Gesztes Olympia és Szlancsik Tímea hitelesíti aláírásával.

23 2002/ ( 11.26 )

2003. 06. 24.

A Közgyűlés 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Társ-suli felvétele 
vendégstátuszba és a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium felvétele teljes jogú tagságba 
bekerüljön az 1. illetve a 2. napirendi pontokba.

1 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2003. június 24-i Közgyűlés 
beterjesztett napirendjét a fenti módosításokkal.

2 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 12 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 2003. június 24-i 
Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői Kruppa Krisztina és Gönczöl János legyenek.

3 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a teljes jogú tagszervezet 
képviseletében jelen lévő személynek írásbeli felhatalmazással kell rendelkeznie ahhoz, hogy a 
tagszervezet képviseletét és így szavazati jogát gyakorolhassa.

4 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 4/2003. (V. 24.) számú 
KGY. határozat  visszamenőleg ne legyen érvényes, viszont kiegészítésként kerüljön be az 
Alapszabályba.

5 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 15 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Szent Anna Alapítvány 
vendégstátuszban felvételt nyert a KIFE-be.

6 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Garai Ház Alapítvány 
Tarka-Barka Lakóotthona  vendégstátuszban felvételt nyert a KIFE-be.

7 2003/ ( 06.24 )

18 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a közgyűlés  elfogadta a Pasaréti Ferences Alapítvány 
megfigyelő státuszba való kérelmét.

8 2003/ ( 06.15 )
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A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Pasaréti Ferences 
Alapítvány  vendégstátuszban felvételt nyert a KIFE-be.

8 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 15 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Társ-Suli 
vendégstátuszban felvételt nyert a KIFE-be.

9 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Szentjánosbogár 
Egyesület teljes jogú tagja a KIFE-nek.

10 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Sík Sándor Piarista 
Egyetemi Szakkollégium teljes jogú tagja a KIFE-nek.

11 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az MKPK IB képzési 
projektje, a Hajszoló lesz az eddig Országos Ifjúsági Vezetőképző néven bejelentett szervezet 
jogutódja.

12 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 11 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az MKPK IB (egykori 
Országos Ifjúsági Vezetőképző-Hajszló) 01/5 számú pályázatát a program megvalósulását kijelentő 
jognyilatkozat vagy feltárás alapján lezártnak tekinti.

13 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 15 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogyaz MKPK IB mostantól 
benyújtott pályázatainak elbírálását nem befolyásolja a múlt.

14 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály  I. pontját.

15 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Alapszabályban a 
tagok szó helyett a tagszervezet kifejezés szerepeljen és elfogadta az Alapszabály II pontját.

16 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az Alapszabály III.1. 
pontjában a következő módosítással: „A vendégstátusszal rendelkező tagok illetve azok képviselői 
nem választhatók a Szövetségben tisztségviselőkké.”

17 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 3 igen, 9 nem és 7 tartózkodás mellett elutasította az Alapszabály III. 5 pontjában 
megjelölt Pártoló tag megnevezést.

18 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 13 igen, 1 nem és 5 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Pártoló tagság helyett a 
Megfigyelő tagság elnevezés szerepeljen hasonló jogokkal és kötelezettségekkel.

19 2003/ ( 06.24 )
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A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a módosításokkal együtt elfogadta az 
Alapszabály III. pontját az előző pontokban említett változásokkal, valamint azzal a kiegészítéssel, 
hogy megfigyelő tagok nem választhatók a Szövetségben tisztségviselőkké.

20 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály IV. pontját.

21 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály V. pontját és úgy 
határozott, hogy az EB és PB tagjai is legyenek a Szövetségben a tisztségviselőként megemlítve.

22 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály VI. pontját a 
következő módosításokkal: a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szövetség SZMSZ-ének 
elfogadása a számviteli politika kivételével is, illetve kerüljön ki a hibásan bennmaradt mondat: Az 
ügyvezető felett gyakorolja a munkaviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos 
munkáltatói jogokat, hiszen ezt testület nem gyakorolhatja.

23 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály VII. pontját a VII. 2. 
pont  következő módosításával: A Közgyűlést az Elnökség készíti elő és az elnök hívja össze.

24 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály VIII. pontját a 
következő kiegészítéssel: A Közgyűlésen a tagszervezetek képviseletét vagy a hivatalosan a 
Szövetséghez bejelentett személy vagy annak írásban meghatalmazottja képviseli teljes joggal.

25 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály IX. pontját és úgy 
döntött, hogy az Elnökségi ülés időpontja, nyilvános jellege miatt kerüljön fel a honlapra (IX. 9.).

26 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály XI. pontját.

27 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály XII. pontját.

28 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály XIII. pontját.

29 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály XIV. pontját.

30 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály XV. Pontját.

31 2003/ ( 06.24 )
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A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály XVI. Pontját.

32 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály XVIII. Pontját.

33 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály XIX. Pontját.

34 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály XX. pontját, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a XX/1. pontban az SZMSZ helyett Számviteli Politika szerepeljen, amely az 
SZMSZ mellékletét képezi.

35 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály XXII. pontját, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a XXII/2. pont egészüljön ki a következővel: A Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik az Elnökség által előterjesztett közhasznúsági jelentés elfogadása, melyet a 
Közgyűlésen megjelent tagszervezetek több mint a felének igen szavazatával kell jóváhagyni.

36 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a teljes módosított Alapszabályt az 
előző pontokban részletezett javításokkal és kiegészítésekkel.

37 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a szavazatszámláló 
bizottságot, melynek tagjai Kruppa Krisztina (OLI-KATTA) és Elek Antal (Martineum).

38 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett megszavazta, hogy az EB jogi szakértője 
nézze át a tagszervezetek alapító okiratait olyan vonatkozásban, hogy a KIFE alapszabályával 
összhangban vannak-e.

39 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését.

40 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a KIFE 2002. évi Közhasznúsági  
jelentését. (ld. 10. sz. melléklet)

41 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a KIFE javasolt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a következő módosításokkal: 
az Alapszabályból átemelt részek vonatkozó változtatásaival, a pártoló tagság elnevezés 
megfigyelő tagság elnevezésre cserélésével, annak a megjelölésével, hogy a megfigyelői tagság 
tagdíja megegyezik a mindenkori vendégstátuszos tagdíj mértékével, hogy az EB ülés évente 
minimum egy alkalommal ülésezik és a következő mondatokkal: 
A tagszervezetek alapadataiban bekövetkező változásokat a tagszervezetek 30 napon belül 
kötelesek jelenteni az ügyviteli irodának.(SZMSZ 6. sz. melléklet)
A PB évente kidolgozza a következő évben kiírásra kerülő pályázatokat és a pályáztatási 
szempontokat, amelyet az Elnökség hagy jóvá és határozatában közzétesz. (SZMSZ 7. sz. 
melléklet) (egységes szerkezetbe foglalt, javított SZMSZ ld. 11. sz. melléklet)

42 2003/ ( 06.24 )
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A Közgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a KIFE Szervezeti és Működési 
Szabályzatát kizárólag a közgyűlés módosíthatja és ennek a mondatnak be kell kerülni az 
Alapszabályba.

43 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 7 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Milleniumi Kávéház 
átadásának elősegítése érdekében a KIFE nyújtson 396.000 Ft kölcsönt addig, amíg az a 
kibocsátott számla alapján az ÁFA-t visszaigényli. Ennek időtartama max. 5 hónapra terjedhet ki.

44 2003/ ( 06.24 )

A Közgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett felkéri a Pályázati Bizottságot, hogy a teljes 
pályázati feltételrendszer átgondolása mellett, fontolja meg, hogy ne a pályázatok száma, hanem 
az azokra adott támogatás összege legyen meghatározott, és javaslatait terjessze be az Elnökség, 
illetve a Közgyűlés elé.

45 2003/ ( 06.24 )

2003. 12. 04.

A Közgyűlés egyhangúlag (15 szavazattal) elfogadta a 2003. december 4-i Közgyűlés beterjesztett 
napirendjét.

46 2003/ ( 12.04 )

A Közgyűlés 14 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a 2003. december 4-i Közgyűlés 
jegyzőkönyv vezetője Makszin Attila, hitelesítője Vikor Csaba és Gönczöl János.

47 2003/ ( 12.04 )

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 12 igen és 5 tartózkodás mellett felvételt nyert a KIFE 
vendégstátusú tagságába.

48 2003/ ( 12.04 )

A Remény Háza Családműhely 16 igen és 1 tartózkodás mellett felvételt nyert a KIFE teljes jogú 
tagságába.

49 2003/ ( 12.04 )

Az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 16 igen és 1 tartózkodás mellett felvételt nyert a KIFE teljes 
jogú tagságába.

50 2003/ ( 12.04 )

A Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Fóruma 16 igen és 1 tartózkodás mellett felvételt nyert a 
KIFE teljes jogú tagságába.

51 2003/ ( 12.04 )

A Közgyűlés 19 igen és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a KIFE iroda munkatársai 
elkészítenek egy kilépési nyilatkozatot a Zászlónk Stúdió részére, melyet Kruppa Krisztina eljuttat 
aláírásra Varga Péterhez, a tagszervezet vezetőjéhez.

52 2003/ ( 12.04 )

A Közgyűlés 18 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta az Elnök beszámolóját a KIFE 2003. évi 
tevékenységéről.

53 2003/ ( 12.04 )

A Közgyűlés egyhangúlag (20 szavazat) elfogadta az Elnök javaslatát, mely szerint az elnökség 
továbbgondolja a Közgyűlés elé terjesztett középtávú stratégiai tervet, s azt egy konkrét 
akciótervvel kiegészítve a következő közgyűlésen terjeszti a tagság elé.

54 2003/ ( 12.04 )
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A Közgyűlés egyhangúlag (20 szavazat) elfogadta a beterjesztett 2004. évi munkatervet.

55 2003/ ( 12.04 )

A Közgyűlés egyhangúlag (20 szavazat) elfogadta a beterjesztett 2004. évi költségvetést.

56 2003/ ( 12.04 )

A Közgyűlés 18 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség javaslatát, mely 
szerint azon tagszervezetek, melyek az egy éves vendégstátusú tagság lejárta után nem 
nyilatkoznak arról, hogy a jövőben milyen tagsági formában szeretnének együttműködni a KIFE-vel, 
a Közgyűlés határozatát követően megfigyelő státusba kerülnek.

57 2003/ ( 12.04 )

2004. 06. 15.

A Közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2004. június 15-i Közgyűlés 
beterjesztett és sorrendjében módosított, kiegészített napirendjét.

1 2004/ ( 06.15 )

A Közgyűlés 13 igen 0 nem és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Közgyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítői Gönczöl János és Szigeti Szabolcs legyen.

2 2004/ ( 06.15 )

15 igen, 1 nem és 1 tartózkodással teljes jogú taggá választotta a közgyűlés  a Társ-Suli 
Munkacsoportot.

3 2004/ ( 06.15 )

18 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a közgyűlés elfogadta a Zászlónk Stúdió tagkilépési 
nyilatkozatát, valamint eltekint a 2002-2003 évek tagdíjának befizetésétől.

4 2004/ ( 06.15 )

17 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a közgyűlés  elfogadta az Egyházfórum Alapítvány tagkilépési 
nyilatkozatát, valamint eltekint a 2002-2003 évek tagdíjának befizetésétől.

5 2004/ ( 06.15 )

18 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a közgyűlés  elfogadta az Megújulás Családterápiás Intézet 
megfigyelő státuszba való kérelmét.

6 2004/ ( 06.15 )

18 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a közgyűlés  elfogadta a Sükösdi Szt. Anna Alapítvány 
megfigyelő státuszba való kérelmét.

7 2004/ ( 06.15 )

18 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a közgyűlés  elfogadta, hogy a Garai Ház Alapítvány az 
alapszabálynak megfelelően megfigyelő státuszba kerül.

9 2004/ ( 06.15 )

A közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a KIFE 2003. évi közhasznúsági 
jelentését a 2001. évi, 2002. évi módosítások figyelembe vételével.

10 2004/ ( 06.15 )
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A közgyűlés 8 igen, 1 nem és 8 tartózkodás mellett elfogadta Fodor Gábor jelölését személyes 
megjelenése és írásbeli nyilatkozata nélkül.

11 2004/ ( 06.15 )

A közgyűlés 17  igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta szavazat számlálónak Szlancsik 
Tímeát és Vincze Józsefet.

12 2004/ ( 06.15 )

A közgyűlés titkos szavazással Pál Melindát megválasztotta elnökségi tagnak.

13 2004/ ( 06.15 )

A közgyűlés titkos szavazással Jusztin Istvánt megválasztotta Pályázati Bizottsági  tagnak.

14 2004/ ( 06.15 )

A közgyűlés 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály módosítási 
javaslatot a 2003. június 24-i közgyűlés alapján, illetve az I. pontban 1-4 pontok megjelölésével.

15 2004/ ( 06.15 )

A közgyűlés 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a Kerkai díj megalapítását határozta el, 
amelynek részleteit ez elnökség dolgozza ki.

16 2004/ ( 06.15 )

2004. 11. 25.

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőinek Gönczöl Jánost és Horváth Józsefet választotta a 
közgyűlés.
Szavazás: 15 igen, 2 tartózkodás

1 2004/ ( 11.25 )

Az elnök javaslatára a közgyűlés módosította a napirendi pontok sorrendjét . 
Szavazás: 17 igen

2 2004/ ( 11.25 )

A közgyűlés elfogadta, hogy Binszki József mindkét szervezetet képviselheti.
Szavazás: 16 igen, 1 tartózkodás

3 2004/ ( 11.25 )

A közgyűlés elfogadta a szóban meghatalmazott Szabó Margitot a Magyar Kolping Szövetség 
képviselőjének.
Szavazás: 17 igen.

4 2004/ ( 11.25 )

A közgyűlés elfogadta a szóban meghatalmazott Vincze Józsefet a SZEIF képviselőjének.
Szavazás: 14 igen, 3 tartózkodás

5 2004/ ( 11.25 )

A közgyűlés felvette a KIFE vendégstátuszos tagságába az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató 
Egyesületet.

6 2004/ ( 11.25 )
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A közgyűlés felvette a KIFE vendégstátuszos tagságába a Világi Apostolok Közösségét.
Szavazás: 16 igen, 3 tartózkodás

7 2004/ ( 11.25 )

A KIFE alapszabálya értelmében a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége megfigyelői státuszba 
került.
Szavazás: 15 igen, 1 tartózkodás.

8 2004/ ( 11.25 )

A Közgyűlés tudomásul vette a tagszervezetek kilépését, de írásban értesíteni kell őket, hogy az 
alapszabály III/11. pontja alapján rendezniük kell tartozásaikat.

9 2004/ ( 11.25 )

A közgyűlés az elnökségi tag választása miatt a napirend újabb sorrend módosítását fogadta el.
Szavazás: 17 igen

10 2004/ ( 11.25 )

A közgyűlés jóváhagyta az elnökség beszámolóját a 2004-es évről.
Szavazás: 16 igen, 1 tartózkodás

11 2004/ ( 11.25 )

A közgyűlés szavazatszámlálóknak megválasztotta Gulyás Pétert és Ágostházy Szabolcsot.
Szavazás: 16 igen.

12 2004/ ( 11.25 )

A közgyűlés a változtatásokat hozza a KIFE SZMSZ PB működési rendjében:
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,  ez a 
pont törlésre került
3.7. f) eredményekről AZ ELNÖK JÓVÁHAGYÁSA UTÁN az iroda a PB ülést követő kettő héten 
belül értesítést küld ELEKTRONIKUS és 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.
Szavazás: 15 igen szavazat.

13 2004/ ( 11.25 )

A közgyűlés elfogadja a 2005. évi munkatervet.
Szavazás: 15 igen.

14 2004/ ( 11.25 )

A közgyűlés megszavazta a 2005. évi KIFE költségvetést.
Szavazás: 13 igen, 2 tartózkodás

15 2004/ ( 11.25 )

Ha az amerikai püspöki kar USSB pályázata nyer, akkor a közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, 
hogy tárgyalásokat folytasson ingatlan megvásárlása ügyében KIFE iroda céljára. 
Szavazás: 15 igen.

16 2004/ ( 11.25 )

2005. 06. 14.
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17 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a KGY elfogadta a napirend módosítását, amely szerint a 
harmadik napirendi pont után következik a jelöltállítás megfelelően.

1 2005/ ( 06.14 )

17 igen, 2 fő tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítői: Gönczöl 
János és Gulyás Péter.

2 2005/ ( 06.14 )

18 igen, 1 tartózkodás mellett az OCIPE felvételt nyert a KIFE-be vendégstátuszos tagságba.

3 2005/ ( 06.14 )

19 igen, 0 tartózkodás mellett a KALOT felvételt nyert a KIFE-be vendégstátuszos tagságba.

4 2005/ ( 06.14 )

 8 nem, 12 tartózkodás mellett a KAMASZ nem nyert felvételt a KIFE-be.

5 2005/ ( 06.14 )

20 igen mellett a Megújulás Családterápiás Intézet felvételt nyert a KIFE teljes jogú státuszába.

6 2005/ ( 06.14 )

19 igen, 1 tartózkodás mellett a Sükösdi Szent Anna Alapítvány felvételt nyert a KIFE teljes jogú 
státuszába.

7 2005/ ( 06.14 )

19 igen, 1 tartózkodás mellett a Pasaréti Ferences Alapítvány felvételt nyert a KIFE teljes jogú 
státuszába.

8 2005/ ( 06.14 )

20 igen, 3 tartózkodás mellett a KGY tudomásul veszi, hogy a Katolikus Ifjúsági Alapítvány nem 
fizet tagdíjat.

9 2005/ ( 06.14 )

21 igen, 1 tartózkodás mellett a KGY elfogadta a KIFE Közhasznúsági jelentését.

10 2005/ ( 06.14 )

21 igen mellett a közgyűlés jóváhagyja 6 millió Ft átcsoportosítását a törzsvagyonból az új KIFE-
iroda vásárlására.

11 2005/ ( 06.14 )

21 igen mellett a közgyűlés engedélyezi az Elnökségnek – megfelelő ingatlan esetében –, hogy az 
iroda vásárlásáról saját hatáskörben döntsön.

12 2005/ ( 06.14 )

22 igen mellett a közgyűlés elfogadta az Elnökség beszámolóját és éves munkatervét.

13 2005/ ( 06.14 )
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22 igen mellett a közgyűlés elfogadta Dudás Zoltánt és Karczub Gyulát szavazatszámlálónak.

14 2005/ ( 06.14 )

A Közgyűlés 21 érvényes és 1 érvénytelen szavazattal elnökké választotta Gábor Miklóst.

15 2005/ ( 06.14 )

Szavazás az alelnöki tisztségre: Szigeti Szabolcs 14, Fodor Gábor 8 szavazatot kapott. Az alelnök 
Szigeti Szabolcs.

16 2005/ ( 06.14 )

Szavazás elnökségi tagságra: Fodor Gábor 22, Horváth József 19, B. Petőfi Ágnes 14, Szászi 
Balázs 11 szavazatot kapott. Az Elnökség tagjai: Fodor Gábor, Horváth József, B. Petőfi Ágnes.

17 2005/ ( 06.14 )

Szavazás Pályázati Biztossági tagságra: Jusztin István 21, Gönczöl János 18, Vikor Csaba 17, 
Szanka Tímea 9 szavazatot kapott. A Pályázat Bizottság tagjai: Jusztin István, Gönczöl János, 
Vikor Csaba.

18 2005/ ( 06.14 )

 Szavazás Ellenőrző Bizottsági tagságra: Katolikus Ifjúsági Mozgalom 22, Faludi Ferenc Akadémia 
22, KNFE 22 szavazatot kapott. Az Ellenőrző Bizottság tagjai ezen tagszervezetek delegáltjai.

19 2005/ ( 06.14 )

2005. 12. 13.

12 igen szavazattal a Közgyűlés elfogadta a napirendet.

1 2005/ ( 12.13 )

Gönczöl Jánost és B. Petőfi Ágnest 10 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés 
megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

2 2005/ ( 12.13 )

A Közgyűlés 1 igen, 10 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elvetette, hogy a VAK csak 
egyházjogi helyzete tisztázása után legyen teljes jogú tagja a KIFE-nek.

3 2005/ ( 12.13 )

A Közgyűlés 9 igen, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a VAK a KIFE teljes 
jogú tagja legyen, de 1 éven belül tisztázza egyházjogi viszonyait.

4 2005/ ( 12.13 )

A Közgyűlés 7 igen szavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az IKSZE a KIFE  teljes jogú 
tagja legyen, de 1 éven belül tisztázza egyházjogi státuszát.

5 2005/ ( 12.13 )

A Közgyűlés tudomásul vette, hogy a Pax Christi Egyesület, kérelmük alapján, kilépett a KIFE-ből.

6 2005/ ( 12.13 )
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 A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2005. évi II. félévről 
készített beszámolóját.

7 2005/ ( 12.13 )

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2006. évi Munkatervét.

8 2005/ ( 12.13 )

A Közgyűlés 11 szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Kerkai-díj átadása 2006-ban a 
tavaszi Közgyűlés időpontjában legyen.

9 2005/ ( 12.13 )

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a KIFE 2006. évi költségvetését.

10 2005/ ( 12.13 )

2006. 06. 16.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

1 2006/ ( 06.16 )

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Németh Máriát (KALOT) és Szép Anikót (Faludi 
Akadémia) szavazta meg 15 igen szavazattal.

2 2006/ ( 06.16 )

A Közgyűlés 15 igen szavazat mellett az OCIPE szervezetét teljes jogú taggá nyilvánította.

3 2006/ ( 06.16 )

A Közgyűlés 15 igen szavazat mellett a KALOT szervezetét teljes jogú taggá nyilvánította.

4 2006/ ( 06.16 )

A Közgyűlés 17 igen szavazat mellett a Máriapócsi Zarándokházat a szervezet kérésére megfigyelő 
státuszba helyezte.

5 2006/ ( 06.16 )

A közgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentését 17 igen szavazat mellett elfogadta.

6 2006/ ( 06.16 )

A közgyűlés a KIFE 2005. évi közhasznúsági jelentését 17 igen szavazattal elfogadta. Az Ellenőrző 
Bizottság által tett megállapítások alapján az esetleges módosításokat végre kell hajtani.

7 2006/ ( 06.16 )

A közgyűlés a KIFE beszámolóját az I. féléves munkáról elfogadta.

8 2006/ ( 06.16 )

2006. 11. 21.

2020. február 26., szerda 15 / 40 oldal



A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőivé Vincze Józsefet valamint Fodor Gábort választja meg a 
közgyűlés.

1 2006/ ( 11.21 )

A közgyűlés napirendi pontjait a jelenlevők elfogadják.

2 2006/ ( 11.21 )

A közgyűlés elfogadja a KIFE 2006. II. félévi működéséről szóló beszámolót.

3 2006/ ( 11.21 )

A közgyűlés elfogadja a CIQ projektről szóló beszámolót.

4 2006/ ( 11.21 )

A közgyűlés elfogadja a 2007. évre vonatkozó munkatervet.

5 2006/ ( 11.21 )

A közgyűlés elfogadja a 2007. évre vonatkozó költségvetést.

6 2006/ ( 11.21 )

2007. 06. 08.

A közgyűlés 11 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadja Horváth Józsefet és Vikor Csabát 
jegyzőkönyv hitelesítőként.

1 2007/ ( 06.08 )

A napirendet egyhangúlag a közgyűlés elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a napirendi pontok 
előtt a Renaissance Ház kilépési kérelmét tárgyalja.

2 2007/ ( 06.08 )

A közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi a Renaissance Ház kilépését.

3 2007/ ( 06.08 )

A közgyűlés az EB jelentését egyöntetűen elfogadja azzal a feltétellel, hogy a gazdálkodási rész 
véglegesítéséhez szükséges információkat a könyvelő adja meg, és ezután nyújtsa be a az EB a 
végleges jelentését.

4 2007/ ( 06.08 )

A KIFE 2006. évi közhasznúsági jelentését a közgyűlés egyhangúlag elfogadja azzal a kitétellel, 
hogy amennyiben szükséges, az Ellenőrző Bizottság útmutatásai alapján azt a könyvelő javítsa.

5 2007/ ( 06.08 )

A közgyűlés az I. félévi beszámolót egyhangúlag elfogadja.

6 2007/ ( 06.08 )
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A közgyűlés a II. félévre vonatkozó tervezetet egyhangúlag elfogadja.

7 2007/ ( 06.08 )

A közgyűlés az egyházjogi státussal kapcsolatos pontban történő módosítással (egyházjogi 
státuszunk rendezésére jelenleg nem látunk lehetőséget, de nyitottak vagyunk a helyzet 
rendezésére) a stratégiai tervet 15 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

8 2007/ ( 06.08 )

A közgyűlés a szavazatszámlálónak Pados Katalint és Pünkösty Andrást 15 igen és 2 tartózkodás 
mellett elfogadja.

9 2007/ ( 06.08 )

2007. 12. 03.

A közgyűlés 10 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadja Rőder Tamásnét és Jusztin Istvánt 
jegyzőkönyv hitelesítőként.

1 2007/ ( 12.03 )

A közgyűlés elfogadja a 2007.12.03–i közgyűlés napirendjét.

2 2007/ ( 12.03 )

A közgyűlés 1 tartózkodással, 11 igen szavazat mellett elfogadja a KÉSZ teljes jogú taggá válását.

3 2007/ ( 12.03 )

A közgyűlés 12 igen szavazat mellett elfogadja a Szent Magyar Királyi Családról Nevezett 
Családakadémia Egyesület Schönstatt-Óbudavár vendégstátuszba való felvételét.

4 2007/ ( 12.03 )

A közgyűlés 13 igen szavazattal, egy tartózkodással meghatalmazza az elnökséget, hogy a 
RENOVABIS pályázat függvényében intézze a régi iroda átadásának ügyét, megfelelő jogi 
dokumentumokkal az átadást lebonyolíthassa.

5 2007/ ( 12.03 )

A közgyűlés 14 igen szavazat mellett elfogadja a 2008. évi munkatervet.

6 2007/ ( 12.03 )

A közgyűlés 13 igen szavazat mellett elfogadja a 2008. évre vonatkozó költségvetés tervezetet.

7 2007/ ( 12.03 )

A közgyűlés 13 igen szavazat mellett elfogadja az alapszabály módosításait, miszerint a KIFE új 
székhelye: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 12/b, amely saját tulajdonában van (adásvételi szerződés 
szerint: Szeged, 25107/A/1. hrsz., Szeged, Faragó u. 32.) .  Az alapszabály XV. 3. pontjából a KIFE 
a polgári szolgálat szót törli.

8 2007/ ( 12.03 )

2008. 06. 27.
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A közgyűlés 11 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja Horváth Varga Lóránt, Hankovszky 
Anikó személyét a jegyzőkönyv hitelesítésre.

1 2008/ ( 06.27 )

A napirendet a közgyűlés egyhangúlag (12 igen szavazat) elfogadta azzal az opcióval, hogy azok 
sorrendjén az elnök a témák hangsúlyának és a meghívott vendégek megérkezésének megfelelően 
módosíthat.

2 2008/ ( 06.27 )

A Garai Ház kilépési nyilatkozatát a közgyűlés elfogadja, a döntést tudomásul veszi.

3 2008/ ( 06.27 )

A Renovabis pályázattal kapcsolatos körülmények beszámolóját a közgyűlés elfogadja 13 igen és 1 
tartózkodás mellett.

4 2008/ ( 06.27 )

A KIFE jövőbeni irányvonalainak és stratégiai javaslatainak megvitatására az elnökség ősszel egy 
jövőtervező műhelyt hív össze, amelyen a tagszervezetek képviselői vehetnek részt. A közgyűlés 
14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot.

5 2008/ ( 06.27 )

A közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 2007. évi közhasznúsági beszámolót 
azzal a kitétellel, hogy az Ellenőrző Bizottság javaslatai alapján a könyvelő szükség esetén a 
módosításokat elvégzi.

6 2008/ ( 06.27 )

Az Ellenőrző Bizottság jelentését a közgyűlés 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
elfogadta.

7 2008/ ( 06.27 )

A közgyűlés elfogadja a jelenlegi helyzetről szóló pénzügyi beszámolót 12 igen szavazattal, 
egyhangúlag.

8 2008/ ( 06.27 )

A közgyűlés elfogadja a 2008. év első félévi beszámolót 12 igen szavazattal egyhangúlag.

9 2008/ ( 06.27 )

2008. 12. 04.

A napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
(10 igen)

1 2008/ ( 12.04 )

A jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés Zs. Gyenes Krisztinát és Szerdahelyi Csongort elfogadja.
(8 igen, 2 tartózkodás).

2 2008/ ( 12.04 )

A KÉSZ kilépési kérelmét a közgyűlés tudomásul veszi.
(10 igen)

3 2008/ ( 12.04 )
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A  közgyűlés a 2008. évi beszámolót egyhangúlag elfogadja.
(13 igen)

4 2008/ ( 12.04 )

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2009. évre vonatkozó munkatervet. (ld. 5. sz. melléklet)
(13 igen)

5 2008/ ( 12.04 )

A közgyűlés elfogadja a 2009. évre vonatkozó költségvetés egyhangúlag. (ld. 6. sz. melléklet)
(13 igen)

6 2008/ ( 12.04 )

2009. 05. 25.

 A közgyűlés 10 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja Németh Mária és Hankovszky 
Anikó személyét a jegyzőkönyv hitelesítésre.

1 2009/ ( 05.25 )

 A napirendet a közgyűlés egyhangúlag (12 igen szavazat) elfogadta az elnök azon kiegészítő 
javaslatával, mely szerint a napirendi pontok sorrendjében a témák hangsúlyának megfelelően 
menet közben módosíthat.

2 2009/ ( 05.05 )

A közgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját 11 igen szavat, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

3 2009/ ( 05.25 )

A közgyűlés a Közhasznúsági Jelentést 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

4 2009/ ( 05.25 )

 A Concordantia 2000 Alapítvány vendég státuszba vételét a közgyűlés 13 igen szavazattal 1 
tartózkodással elfogadja

5 2009/ ( 05.25 )

 A Pályázati Bizottságba új tagokat nem választ a közgyűlés, a korábbi tagok mandátumát 
meghosszabbítja, így amennyiben mégis rendelkezésre állnak pályáztatható források, a bizottság 
elláthatja feladatát. (12 igen szavazat,  2 tartózkodás.)

6 2009/ ( 05.25 )

 A közgyűlés a szavazatszámlálónak Gesztes Olympiát és Fodor Gábort 12 igen és 2 tartózkodás 
mellett elfogadja.

7 2009/ ( 05.05 )

A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy az Alapszabályban és SzMSz-ben a szervezeti 
tagsági formák, jogosultságok és elnevezések aktualizálásához szükséges módosításokat 
előkészítse és a közgyűlés elé terjessze.

8 2009/ ( 05.05 )

 A közgyűlés a Megújulás Családterápiás Intézet kilépési kérelmét 11 igen és 1 tartózkodás mellett 
tudomásul veszi.

9 2009/ ( 05.25 )
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 A közgyűlés az SZÍV Lelkiségi Központ kilépési kérelmét 11 igen és 1 tartózkodás mellett 
tudomásul veszi.

10 2009/ ( 05.25 )

 A közgyűlés az IKSZE megfigyelő státuszba vételi kérelmét 10 igen és 2 tartózkodás mellett 
elfogadja.

11 2009/ ( 05.25 )

A közgyűlés a Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület megfigyelő státuszba vételi kérelmét 10 igen 
és 2 tartózkodás mellett elfogadja.

12 2009/ ( 05.25 )

2009. 12. 03.

Federics Róbertet és Németh Máriát a közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek fogadja el.

13 2009/ ( 12.03 )

A közgyűlés előzetesen kiküldött napirendjét a közgyűlés elfogadta.

14 2009/ ( 12.03 )

A Magyar Kolping Szövetség megfigyelőstátuszba való kérelmét a közgyűlés elfogadta olyan 
feltétellel, hogy formailag megfelelő kérelmet nyújtsanak be.

15 2009/ ( 12.03 )

A KIFE 2009. II. félévi beszámolóját a közgyűlés elfogadta.

16 2009/ ( 12.03 )

A KIFE 2010. évi munkatervét a közgyűlés elfogadta.

17 2009/ ( 12.03 )

A KIFE 2010. évi költségvetését a közgyűlés elfogadta.

18 2009/ ( 12.03 )

A KIFE és egy tagszervezete között köthető szolgáltatási szerződés (kivéve elnöki tevékenység) 
akkor is, ha a KIFE mindenkori elnöke és az adott tagszervezet képviselője azonos személy.

19 2009/ ( 12.03 )

2010. 06. 01.

A napirendet a közgyűlés egyhangúlag (8 igen szavazat) elfogadta.

1 2010/ ( 06.01 )

A közgyűlés feltételes formában az EB jelentését 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, 
amennyiben a kérdéses ügyek rendezése a lehető legrövidebb időn belül megtörténik.

2 2010/ ( 06.01 )
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A közgyűlés 8 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja Gábor Miklós és Hankovszky Anikó 
személyét a jegyzőkönyv hitelesítésre.

3 2010/ ( 06.01 )

Az EB felhívta a figyelmet, hogy a KIFE adó folyószámlájának egyenlege és a bevallások 
egyenlege között eltérés mutatkozik. A rendelkezésre álló bevallások adatait a KIFE iroda kikéri az 
Adóhivataltól és ezek alapján, vagy ha rendelkezésre áll, a hivatal által kiküldött összesítések 
alapján az elnökség vállalja az adatok értékelését. Visszafelé görgetve addig kell vizsgálni az 
éveket, amíg az eltérés okára fény nem derül. A Határozatot a közgyűlés egyhangúlag (11 
szavazattal) elfogadta.

4 2010/ ( 06.01 )

A közhasznúsági jelentést a közgyűlés egyhangúlag (11 igen szavazattal) elfogadta.

5 2010/ ( 06.01 )

A KIFE 2010. első félévének szakmai beszámolóját a közgyűlés elfogadta 11 Igen szavazattal.

6 2010/ ( 06.01 )

 A KIFE 2010. második félévének szakmai terveit a közgyűlés elfogadta 11 Igen szavazattal.

7 2010/ ( 06.01 )

2010. 12. 09.

 A közgyűlés egyhangúlag (8 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők 
személyét: Pál Melindát és Gyorgyovich Miklóst.

8 2010/ ( 12.09 )

A napirendet a közgyűlés egyhangúlag (8 igen szavazat) elfogadta.

9 2010/ ( 12.09 )

 A Közgyűlés a KMM-JOC megfigyelő státuszba vételére vonatkozó kérelmét tudomásul veszi.

10 2010/ ( 12.09 )

A Közgyűlés az ÖKI Alapítvány megfigyelő státuszba vételére vonatkozó kérelmét tudomásul veszi

11 2010/ ( 12.09 )

A Közgyűlés a KIFE 2010. II. félévére vonatkozó működéséről szóló beszámolót 8 igen szavazattal 
elfogadja.

12 2010/ ( 12.09 )

 A Közgyűlés a 2011. évre vonatkozó munkatervet 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

13 2010/ ( 12.09 )

A közgyűlés az ismertetett költségvetés tervezetet egyhangúlag (8 szavazattal)  elfogadja.

14 2010/ ( 12.09 )
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2011. 06. 02.

A közgyűlés egyhangúlag (6 igen szavazat) megszavazza Németh Máriát és Gyorgyovich Miklóst 
jegyzőkönyv hitelesítőnek.

1 2011/ ( 06.02 )

A közgyűlés a napirendet egyhangúlag (6 igen) elfogadja.

2 2011/ ( 06.02 )

A közgyűlés az OCIPE  kilépésének tényét tudomásul veszi. (6 igen szavazattal)

3 2011/ ( 06.02 )

Az EB jogi beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag (6 igen) elfogadta.

4 2011/ ( 06.02 )

A közhasznúsági jelentést a közgyűlés egyhangúlag  (6 igen ) elfogadta.

5 2011/ ( 06.02 )

 A KIFE 2011. évi első félévéről szóló beszámolót a közgyűlés egyhangúlag (9 igen) elfogadja.

6 2011/ ( 06.02 )

A KIFE 2011. év második félévéről szóló terveket a közgyűlés egyhangúlag (9 igen) elfogadja.

7 2011/ ( 06.02 )

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja Gyorgyovich Miklóst és Pados Katalint szavazatszámlálónak.

8 2011/ ( 06.02 )

2011. 12. 08.

A közgyűlés 5 igennel 1 tartózkodással elfogadja Hankovszky Anikót és Gyorgyovich Miklóst 
jegyzőkönyv hitelesítőnek.

9 2011/ ( 12.08 )

A közgyűlés a napirendet egyhangúlag (6 igen) elfogadja.

10 2011/ ( 12.08 )

A közgyűlés a beszámolót egyhangúlsg (6 igen) elfogadja.

11 2011/ ( 12.08 )

A közgyűlés egyhangúlag (6 igen) elfogadja a 2012-es munkatervet.

12 2011/ ( 12.08 )
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A közgyűlés egyhangúlag (6 igen) elfogadja a 2012. évi költségvetést.

13 2011/ ( 12.08 )

A közgyűlés 5 igennel és 1 tartózkodással elfogadja a Sík Sándor Szakkollégiumot delegáló 
szervezetnek az Ellenőrző Bizottságba.

14 2011/ ( 12.08 )

A közgyűlés egyhangúlag (6 igen) megszavazta a költségvetés módosítását, a könyvvizsgálói díj 
kiegészítésével.

15 2011/ ( 12.08 )

2012. 05. 17.

A napirendet B. Balogh Edit által javasolt módosításokkal elfogadta a közgyűlés.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

1 2012/ ( 05.17 )

A jegyzőkönyv hitelesítését Jusztin István és Révai Gabriella végzi.
8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva.

2 2012/ ( 05.17 )

A Közgyűlés a 2011. év első félévi beszámolót elfogadja.
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

3 2012/ ( 05.17 )

A közgyűlés a 2011. évi közhasznúsági jelentést elfogadta.
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

4 2012/ ( 05.17 )

Tagdíjnyilatkozat beküldése minden év május 31-ig történjen meg, a tagdíjszámla kiegyenlítése 
június 30-ig.
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

5 2012/ ( 05.17 )

Magánszemély tagsági díja 5.000 Ft/év.
7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva.

6 2012/ ( 05.17 )
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A közgyűlés az új tagsági díjrendszert elfogadta:

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

15 000 Ft	                                5 millió forint alatti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
30 000 Ft	                                5 és 10 millió forint közötti bevétellel rendelkező teljesjogú 
szervezetek
50 000 Ft	                                10 millió forint fölötti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
10 000 Ft	                                Pártoló tagszervezetek
5 000 Ft	                                  Pártoló magánszemély tagok

Tagdíjnyilatkozat beküldési határideje: tárgyév május 31.
A befizetés határideje legkésőbb tárgyév június 30.
Számlát tárgyév júniusban kapnak a szervezetek a tagdíjról.

11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

7 2012/ ( 05.17 )

A közgyűlés az új tagdíjrendszert 2012-es évtől vezeti be.
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

8 2012/ ( 05.17 )

A közgyűlés elfogadja az alapszabály módosításait.
9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

9 2012/ ( 05.17 )

A közgyűlés elfogadta az SZMSZ és mellékleteinek módosítását.
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

10 2012/ ( 05.17 )

A közgyűlés felveszi a KIFE tagjai közé a Család a Családokért Lajosmizse Alapítványt.
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

11 2012/ ( 05.17 )

2012. 11. 29.

A jegyzkönyv hitelesítését Federicsné Varhola Regina és Pados Katalin végzi.
8 igen szavazattal elfogadva.

12 2012/ ( 11.29 )

A közgyűlés a napirendet elfogadja.
8 igen szavazattal elfogadva.

13 2012/ ( 11.29 )

A közgyűlés elfogadja a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség név változtatását Katolikus 
Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesületre.
8 igen szavazattal elfogadva.

14 2012/ ( 11.29 )
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A KIFE tagságra vonatkozó szabályainak módosítását, amelynek értelmében a KIFE tagság két 
formában létezik: 
teljes jogú tag és pártoló tag a közgyűlés elfogadja. 
Teljes jogú tag csak jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem rendelkező szervezet lehet, 
képviselője szavazati joggal vesz részt a közgyűlésen, s a szervezet delegáltja tisztségviselőnek 
választható. 
Pártoló tag lehet jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem rendelkező szervezet és természetes 
személy. A pártoló tag tanácskozási joggal vesz részt a közgyűlésen, szavazati joga nincs, pártoló 
tagsági minőségében tisztségviselőnek nem választható.
8 igen szavazattal elfogadva.

15 2012/ ( 11.29 )

A teljes alapszabály minden módosítását a közgyűlés elfogadta. 
11 igen szavazattal elfogadva.

16 2012/ ( 11.29 )

A KIFE 2013-as évre szóló munkatervét elfogadja.
11 igen szavazattal elfogadva.

17 2012/ ( 11.29 )

A KIFE 2013. évi költségvetését a közgyűlés elfogadja.
11 igen szavazattal elfogadva.

18 2012/ ( 11.29 )

2013. 05. 23.

A jegyzőkönyv hitelesítését Jusztin István és Pados Katalin végzi.  
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

1 2013/ ( 05.23 )

A közgyűlés a napirendet elfogadja. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

2 2013/ ( 05.23 )

Baracsi Katalin természetes személy tagként történő felvételét a Közgyűlés elfogadta.
 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

3 2013/ ( 05.23 )

A korábbi alapszabály szerint megfigyelő státuszban levő tagok pártoló tag státuszba kerülnek át. 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

4 2013/ ( 05.23 )

A 2013. I. féléve működésről szóló beszámolót a közgyűlés elfogadta. 
6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

5 2013/ ( 05.23 )

Rettegi Zsolt természetes személy tagként történő felvételét a közgyűlés elfogadja.  
6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

6 2013/ ( 05.23 )

A közhasznúsági mellékletet a közgyűlés a szükséges módosítások elvégzése feltételével 
elfogadja.

7 2013/ ( 05.23 )
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A közgyűlés elfogadja az SZMSZ módosításait a következőkben: a név átírása mindenütt 
„szövetség”-ről „egyesület”-re, 3. pecsét létrehozása (utazáshoz használható zsebpecsét), TEÁOR 
számok törlése, a tagfelvételi szabályzatban pártoló tag nem választható tisztségviselőnek a 
mostani jogszabályok értelmében.
6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

8 2013/ ( 05.23 )

A közgyűlés elfogadja a 2013. év II. félévének terveit, projektjeit. 
6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

9 2013/ ( 05.23 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján a régi elnökség újraválasztásra került, az elnöki 
tisztséget Lindeisz Ferenc, az alelnöki tisztséget Fodor Gábor tölti be, Gábor Miklós, Midling 
Andrea és Binszki József továbbra is elnökségi tagok.

10 2013/ ( 05.23 )

Ez a sorszám adminisztrációs hiba miatt kimaradt.

11 2013/ ( 05.23 )

2013. 11. 26.

A közgyűlés a napirendet elfogadja. 
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

12 2013/ ( 11.26 )

Nagy Zsolt természetes személy tagként történő felvételét a Közgyűlés elfogadta.
7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

13 2013/ ( 11.26 )

 A CSMKA teljes jogú tagként való felvételét a KIFE tagjai sorába és a Remény Háza 
Családműhely és a Társ-Suli Munkacsoport kilépését a Közgyűlés elfogadta.
7 igen szavazattal a cserét egyhangúlag elfogadta.

14 2013/ ( 11.26 )

 A 2013. II. féléve működésről szóló beszámolót a közgyűlés elfogadta. 
7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

15 2013/ ( 11.26 )

A KIFE 2014-es évre szóló munkatervét Rettegi Zsolt kiegészítésével elfogadja.
7 igen szavazattal elfogadva.

16 2013/ ( 11.26 )

A KIFE 2014. évi költségvetését a módosításokkal együtt a közgyűlés elfogadta.
6 igen szavazattal elfogadva.

17 2013/ ( 11.26 )

2014. 05. 20.

A jegyzőkönyv hitelesítését Németh Mária és Hankovszky Anikó végzi.  
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

1 2014/ ( 05.20 )
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Az előzetesen kiküldött napirend alapján az első napirendi pont elmarad a jelentkező szervezet 
képviselőjének hiánya miatt. A közgyűlés a napirendet elfogadja. 
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

2 2014/ ( 05.20 )

A 2014. I. féléves működésről szóló beszámolót a közgyűlés elfogadta. 
8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

3 2014/ ( 05.20 )

Az Ellenőrző Bizottság jelentéseit a közgyűlés elfogadja.
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

4 2014/ ( 05.20 )

A közhasznúsági mellékletet a közgyűlés elfogadja.
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

5 2014/ ( 05.20 )

Az Alapszabály vastagon szedett (előre kiküldött) változásait a közgyűlés elfogadja.
8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

6 2014/ ( 05.20 )

Az Alapszabály XIII.1. pontjában az Ellenőrző Bizottság „3 tagú” szó helyett „legalább 2 tagú”szóra 
változik, amelyet a közgyűlés elfogadott. Ezt azzal a fetétellel tesszük be az alapszabályba, 
mennyiben ez jogilag megengedhető.
8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

7 2014/ ( 05.20 )

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. Törvény 9.§ (2) bekezdése alapján a 
közgyűlés akként határozott, hogy az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényben foglaltakkal összhangban működjön tovább. Az időközi jogszabály-módosításokkal 
összhangban az elnökségi tagok nem változnak.
8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

8 2014/ ( 05.20 )

A fenti határozatok alapján, az egyesület közhasznúsági nyilvántartásba vételéhez, valamint a fenti 
változások bejegyzéséhez szükséges kérelemnek az illetékes Szegedi Törvényszék felé történő 
benyújtásáról határozott a közgyűlés.
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

9 2014/ ( 05.20 )

A közgyűlés elfogadja a 2014. év II. félévének terveit, projektjeit. 
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

10 2014/ ( 05.20 )

2014. 11. 25.

A jegyzőkönyv hitelesítését Midling Andrea és Fodor Gábor végzi.  
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

11 2014/ ( 11.25 )

A közgyűlési napirendet a közgyűlés elfogadja.  
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

12 2014/ ( 11.25 )
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A Bartakovics Béla Kulturális Szövetség pártoló tagként történő felvételét a Közgyűlés elfogadta.
6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

13 2014/ ( 11.25 )

A közgyűlés elfogadja a KIFE 2015. évi munkatervét.
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva.

14 2014/ ( 11.25 )

A közgyűlés elfogadja a 2015. évi költségvetést.
4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva.

15 2014/ ( 11.25 )

2015. 01. 13.

A jegyzőkönyv hitelesítését Dobai Edit és Jakab Rita végzi.  
8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva.

1 2015/ ( 01.13 )

A közgyűlési napirendet a közgyűlés elfogadja.  
8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva.

2 2015/ ( 01.13 )

Az Alapszabály módosítását az ismertetettek szerint a közgyűlés elfogadta: Az Alapszabály II/10. 
és II/11. pontjában a „Szövetség” megjelölés „Egyesületre” módosul.
8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva.

3 2015/ ( 01.13 )

Az Alapszabály IV/5. pontjának módosítását a közgyűlés elfogadta: a tagdíj mértékét és 
megfizetésének határidejét a Közgyűlés állapítja meg minden évben a beszámoló elfogadásáról 
határozó közgyűlésen.
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

4 2015/ ( 01.13 )

Az Alapszabály VI/3. pontjának módosítását a közgyűlés elfogadta: a tag kizárása felöli döntéshez 
a jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges, valamint minden olyan kérdés eldöntése 
minősített többséget igényel, melyet jogszabály vagy az alapszabály előír.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok ¾-es szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez 
a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

5 2015/ ( 01.13 )

Alapszabály VII/3. pontjának módosítását a közgyűlés elfogadta: Ha a Közgyűlés nem volt 
határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti – a 
határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követő 15 napon belüli időpontra kell 
összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető, azzal a felhívással 
együtt, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Amennyiben az eredeti közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlésre való utalás nem 
szerepel, úgy a fenti határidő figyelembe vételével új meghívót kell küldeni, amely az elnök 
kötelezettsége. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevén és székhelyén, a közgyűlés 
idejének és helyszínének megjelölésén és a napirenden kívül az arra történő utalást, hogy 
megismételt közgyűlésről van szó, és azt a tájékoztatást, hogy a megismételt közgyűlés a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó 
szabályok alkalmazandóak a megismételt közgyűlés összehívására.
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

6 2015/ ( 01.13 )
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Az Alapszabály VIII/8. pontjának módosítását a közgyűlés elfogadta: A Közgyűlés döntéseit az 
Elnökség írásban elektronikus vagy postai úton közli az érintettekkel, továbbá azok az egyesület 
székhelyén található hirdetőtáblán is kifüggesztésre, továbbá az egyesület honlapján is közzétételre 
kerülnek.
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

7 2015/ ( 01.13 )

Az Alapszabály IX/8. pontjának  módosítását a közgyűlés elfogadta: Az Elnökség ülései 
nyilvánosak, azon az ügyvezető igazgató tanácskozási joggal vesz részt. Az elnökségi ülések 
meghirdetésére az Egyesület honlapján kerül sor.
9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

8 2015/ ( 01.13 )

Az Alapszabály  IX/9. pontjának  módosítását a közgyűlés elfogadta: Az Elnökség határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg (kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály vagy az 
alapszabály minősített többséget ír elő), szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell 
tekinteni.
9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

9 2015/ ( 01.13 )

Az Alapszabály IX/12. pontjának módosítását elfogadta: Az Elnökség gondoskodik a Közgyűlés 
határozatainak végrehajtásáról. Az Elnökség döntéseit írásban elektronikus vagy postai úton közli 
az érintettekkel, továbbá azok az egyesület székhelyén található hirdetőtáblán is kifüggesztésre, 
továbbá az egyesület honlapján is közzétételre kerülnek.
9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

10 2015/ ( 01.13 )

Az Alapszabály IX/19. pontjának kiegészítését a közgyűlés elfogadta: 19.3. Vezető tisztségviselő az 
a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

11 2015/ ( 01.13 )

Az Alapszabály XXIV/1. pontjának módosítását a közgyűlés elfogadta: 1. ha feloszlását a 
Közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával 
kimondja;
9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

12 2015/ ( 01.13 )

Az Alapszabály XXV. Pontjának módosítását a közgyűlés elfogadta: A hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciára száll és azt az egyesület céljával 
megegyező célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
9  igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

13 2015/ ( 01.13 )

A közgyűlés elfogadta, hogy  a 3/2015(I.13.) Kgy. Határozat – 13/2015 (I.13) Kgy. Határozatokon 
kívül az Alapszabály változatlan marad.
9  igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

14 2015/ ( 01.13 )

2015. 04. 14.

A KIFE közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését Hódi Miklós és Maurer Péter végzi.
14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva.

15 2015/ ( 04.14 )
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A közgyűlési napirendbe a közgyűlés felveszi a 4. pontba az Alapszabály módosítást.
14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva.

16 2015/ ( 04.14 )

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) pártoló tagságba történő felvételét 
a Közgyűlés elfogadta.
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

17 2015/ ( 04.14 )

Dömötöri Melinda természetes személy tagként történő felvételét a Közgyűlés elfogadta.
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

18 2015/ ( 04.14 )

Szigeti Szabolcs természetes személy tagként történő felvételét a Közgyűlés elfogadta.
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

19 2015/ ( 04.14 )

Az Ellenőrző Bizottság jelentéseit a KIFE 2014. évére vonatkozóan a közgyűlés elfogadja.
16 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva.

20 2015/ ( 04.14 )

A KIFE 2014. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a közgyűlés elfogadta.
17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

21 2015/ ( 04.14 )

A közgyűlés az Alapszabály II.5. pontját  módosítja a következők szerint: „5. Támogatja a 
keresztény nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek tevékenységét, valamint a hátrányos 
helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítését.”
18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva.

22 2015/ ( 04.14 )

2015. 11. 17.

A KIFE közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését Zsivkovitsné Gyenes Krisztina és Feredicsné 
Varhola Regina végzi.
9 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadva.

23 2015/ ( 11.17 )

A közgyűlés a napirendet elfogadja
11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva.

24 2015/ ( 11.17 )

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) teljes jogú tagságba történő 
átvételét a Közgyűlés elfogadta.
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

25 2015/ ( 11.17 )

A Kanter Károly Felnőttképző Intézet teljesjogú tagságba történő felvételét a Közgyűlés elfogadta.
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

26 2015/ ( 11.17 )

Az Egyházi Flotta pártoló tagságba történő felvételét a Közgyűlés elfogadta azzal a kikötéssel, hogy 
a képzés 
4 igen, 6 nem, 2 tartózkodással elutasítva.

27 2015/ ( 11.17 )
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A KIFE SZMSZ módosításait a közgyűlés elfogadta.
12 igen és 1 tartózkodással elfogadva

28 2015/ ( 11.17 )

A közgyűlés elfogadja szavazatszámlálónak Dömötöri Melindát és Somodyné Jámbor Ildikót. 
Dömötöri Melinda elnökletével.
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

29 2015/ ( 11.17 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az elnöki tisztséget Lindeisz Ferenc tölti be.

30 2015/ ( 11.17 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az alelnöki tisztséget Gábor Miklós tölti be.

31 2015/ ( 11.17 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az elnökségi tagsági tisztséget Binszki Jószef, 
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Jusztin István töltik be.

32 2015/ ( 11.17 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az Ellenőrző Bizottsági tagokat az EFRA, MKPK 
IB és Faludi Ferenc Akadémia szervezetek delegálják.

33 2015/ ( 11.17 )

A KIFE 2016-ról szóló munkatervét a közgyűlés elfogadta.
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

34 2015/ ( 11.17 )

A KIFE 2015-re vonatkozó tagdíj összegeit a közgyűlés elfogadta.
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

35 2015/ ( 11.17 )

A KIFE 2016. évi költségvetését a közgyűlés elfogadta.
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva.

36 2015/ ( 11.17 )

2016. 05. 19.

Az 1. számú tagfelvétel napirendi pont kimarad. A közgyűlés a módosított közgyűlési napirendet 
elfogadja.
11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2016. május 19.

1 2016/ ( 05.19 )

Az Ellenőrző Bizottság jelentéseit a KIFE 2015. évi működésére vonatkozón a közgyűlés elfogadja. 
A megfogalmazott kritikai észrevételek figyelembe vételével folytassa az ügyviteli iroda a 
tevékenységét.
11  igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2016. május 19.

2 2016/ ( 05.19 )

A KIFE 2015. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a közgyűlés elfogadta.
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2016. május 19.

3 2016/ ( 05.19 )

2020. február 26., szerda 31 / 40 oldal



A KIFE 2016. évre vonatkozó tagdíj összegeit a közgyűlés elfogadta,
a befizetés határidejét tárgyév szeptember 30–ra módosította.

FIZETENDŐ TAGDÍJ	A SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI KERETE
-saját célra fordított éves bruttó bevétele-
15 000 Ft	5 millió forint alatti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
30 000Ft	5 és 10 millió forint közötti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
50 000 Ft	10 millió forint fölötti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
10 000 Ft	Pártoló tagságú szervezetek
5 000 Ft	Pártoló magánszemély tagok
Tagdíjnyilatkozat beküldési határideje: tárgy év május 31.
A befizetés határideje legkésőbb tárgyév szeptember 30.
Számlát tárgyév júniusban kapnak a szervezetek a tagdíjról.
11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2016. május 19.

4 2016/ ( 05.19 )

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület közgyűlése úgy határoz, hogy a Magyarországi 
Tanodahálózat Szövetségbe rendes tagként be kíván lépni, a Szövetségben tagként részt kíván 
venni, ismeri és elfogadja a Szövetség alapszabályát annak céljaival egyetért, tagsági jogait 
tudomásul veszi, valamint a tagsági kötelezettségeket kötelezőnek fogadja el magára nézve, 
egyben felhatalmazza Lindeisz Ferencet, hogy az egyesületet teljes jogkörrel képviselje, a belépési 
nyilatkozatot aláírja.
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2016. év folyamán akkor lép hatályba, 
ha az EFOP-3.3.1-15 pályázati program pozitív eredményről, a Kerkai Jenő Tini Tanoda 
támogatásáról szóló döntését megkapjuk.

5 2016/ ( 05.19 )

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület közgyűlése felhatalmazza az Elnökséget, hogy 
jelen határozat meghozatalát követően, 2016. év folyamán és 2017. első félévben (2017. május 31-
éig) a szervezet küldetését szolgáló projektekbe, szolgáltatásokba bevonja a szervezet tagjait, 
vezető tisztségviselőit, ellenőrző bizottságának tagjait vagy a felsoroltak hozzátartozóit, ezen 
személyekkel az egyesület nevében szerződést kössön.
Az ügyviteli iroda kötelessége, hogy elektronikus úton tájékoztassa a tagokat a megkötendő 
szerződésekről (tartalom, hatály, összeg, szerződő fél), ezek áttekintését követően a tag 5 
munkanapon belül kifogással élhet. Amennyiben a megadott határidő alatt írásbeli kifogással nem 
él a tag, a szerződés megköthető. A megkötött szerződéseket a közgyűlés következő, aktuális 
ülésén az Elnökségnek ismertetnie szükséges, a közgyűlés ez alapján hagyja jóvá a konkrét 
szerződéseket.
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2016. május 19.

6 2016/ ( 05.19 )

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület közgyűlése jóváhagyja az alábbi szerződéseket, 
amelyeket a szervezet tagjaival, vezető tisztségviselőivel, ellenőrző bizottságának tagjaival vagy 
azok hozzátartozóival kötött:

Sor-szám	Szerződés típusa	Szerződött fél, érintett tag vagy személy	Szerződés-kötés 
dátuma	Szerződéskötés időszaka	Tárgya	Összeg	Pályázathoz kapcsolódó
1.	Szolgáltatói szerződés	Talentum Alapítvány	2015.12.30	2016.01.01.-2016.05.15.	Önkéntesség 
műhelyfoglalkozás (2x4 óra)	80 000 HUF	Igen,NBT - "KJTT a bűnmegelőzésért"
2.	Vállalkozási szerződés	Lindeisz Ferenc	2016.03.01	2016.03.01. - 2016.04.15	Facilitátori szerep 
betöltése projekttalálkozó esetén	80 000 HUF	Igen, Vitalitás
3.	Szolgáltatói szerződés	Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány	2016.05.20	2016.06.20. - 
2016.05.21	Családi kommunikáció - műhelymunka megtartása Kunszentmártonban	60 000 
HUF	Igen, Vitalitás
4.	Vállalkozói szerződés	NAP-API Konzultációs Iroda, Sándor László EV (Dömötöri 
Melinda)	2016.02.25	2016. 02. 1. – 2016. 02. 25.	Senior– Kortárs csoportvezetői képzés tréningjeinek 
megtartása	320 000 HUF	Nem
5.	Vállalkozói szerződés	NAP-API Konzultációs Iroda, Sándor László EV (Dömötöri 
Melinda)	2016.04.01	2016. 04. 1. – 2016. 04. 25.	Senior– Kortárs csoportvezetői képzés tréningjeinek 
megtartása	320 000 HUF	Nem
6.	Vállalkozási szerződés	Rettegi Zsolt e.v. 	2016.05.02	2016. 05. 9. – 2016. 05. 12.	Senior– Kortárs 
csoportvezetői képzés tréningjeinek megtartása	320 000 HUF	Nem

11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2016. május 19.

7 2016/ ( 05.19 )

2016. 11. 23.
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Az előzetesen kiküldött napirend elfogadásra került.
11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2016. november 23.

8 2016/ ( 11.23 )

A közgyűlés a Szent János Továbbképző Központ pártoló tagságával egyetért.
11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2016. november 23.

9 2016/ ( 11.23 )

A KIFE 2017. évi munkatervét a közgyűlés elfogadta.
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. január 1.

10 2016/ ( 11.23 )

A KIFE 2017. évre vonatkozó tagdíj összegeit a közgyűlés elfogadta,
a befizetés határidejét tárgyév szeptember 30–ra módosította.
11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. január 1.

FIZETENDŐ TAGDÍJ	A SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI KERETE
-saját célra fordított éves bruttó bevétele-
15 000 Ft	5 millió forint alatti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
30 000Ft	5 és 10 millió forint közötti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
50 000 Ft	10 millió forint fölötti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
10 000 Ft	Pártoló tagságú szervezetek
5 000 Ft	Pártoló magánszemély tagok
Tagdíjnyilatkozat beküldési határideje: tárgy év május 31.
A befizetés határideje legkésőbb tárgyév szeptember 30.
Számlát tárgyév júniusban kapnak a szervezetek a tagdíjról.

11 2016/ ( 11.23 )

A KIFE 2017. évi költségvetését a közgyűlés elfogadta.
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. január 1.

12 2016/ ( 11.23 )

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület közgyűlése jóváhagyja az alábbi szerződéseket, 
amelyeket a szervezet tagjaival, vezető tisztségviselőivel, ellenőrző bizottságának tagjaival vagy 
azok hozzátartozóival kötött:

Sor-szám	Szerződés típusa	Szerződött fél, érintett tag vagy személy	Szerződés-kötés 
dátuma	Szerződéskötés időszaka	Tárgya	Összeg	Pályázathoz kapcsolódó
1.	Vállalkozási szerződés	Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért	2016.09.25
	2016.10.01.-2017.02.11.	HR tréning	455 000 Ft	Igen, HR projekt
2.	Vállalkozási szerződés	Rettegi Zsolt e.v.	2016.09.25
	2016.10.01.-2017.02.11.	HR tréning	665 000 Ft	Igen, HR projekt
3.	Vállalkozási szerződés	NAP-API Konzultációs Iroda, Sándor László EV (Dömötöri 
Melinda)	2016.09.01
	2016.09.01.-2016.09.22.	Senior – Kortárs Csoport-vezető Képzés	160 000 Ft	Nem
4.	Vállalkozási szerződés	NAP-API Konzultációs Iroda, Sándor László EV (Dömötöri 
Melinda)	2016.10.01
	2016.10.01.-2016.10.25.	Senior – Kortárs Csoport-vezető Képzés	160 000 Ft	Nem

Rettegi Zsolt egyéni vállalkozóval, NAP-API Konzultációs Irodával, Sándor László egyéni 
vállalkozóval kötött szerződéseket 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a közgyűlés elfogadta. 
Hatályba lépés: 2016. november 23.
Talentum Alapítvánnyal kötött szerződés 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadva. Hatályba 
lépés: 2016. november 23.

13 2016/ ( 11.23 )

2017. 05. 18.

A KIFE közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését Jusztin István és Maurer Péter végzi.
6 igen szavazattal,3 tartózkodással elfogadva. Hatályba lépés: 2017. május 18.

1 2017/ ( 05.18 )
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A közgyűlés a napirendet elfogadja.
9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. május 18.

2 2017/ ( 05.18 )

Az Ellenőrző Bizottság jelentéseit a KIFE 2016. évi működésére vonatkozón a közgyűlés elfogadja.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. május 18.

3 2017/ ( 05.18 )

A KIFE 2016. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a közgyűlés elfogadta.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. május 18.

4 2017/ ( 05.18 )

A közgyűlés tudomásul veszi az elkészült dokumentumot.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. május 18.

5 2017/ ( 05.18 )

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület közgyűlése felhatalmazza az Elnököt, hogy jelen 
határozat meghozatalát követően, 2017. év folyamán és 2018. első félévben (2018. május 31-éig) a 
szervezet küldetését szolgáló projektekbe, szolgáltatásokba bevonja a szervezet tagjait, vezető 
tisztségviselőit, ellenőrző bizottságának tagjait vagy a felsoroltak hozzátartozóit, ezen személyekkel 
az egyesület nevében szerződést kössön. A megkötött szerződéseket a közgyűlés következő, 
aktuális ülésén az Elnöknek ismertetnie szükséges, a közgyűlés ez alapján hagyja jóvá a konkrét 
szerződéseket.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. május 18.

6 2017/ ( 05.18 )

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület közgyűlése jóváhagyja az alábbi szerződéseket. 
Ezen szerződéseket a szervezet tagjaival, vezető tisztségviselőivel, ellenőrző bizottságának 
tagjaival vagy azok hozzátartozóival kötött.

Sor-szám	Szerződés típusa	Szerződött fél, érintett tag vagy személy	Szerződés-kötés 
dátuma	Szerződéskötés időszaka	Tárgya	 Összeg 	Pályázat-hoz kapcsolódó

1.	 Vállalkozói szerződés 	RETTEGI Consulting Kft. Rettegi Zsolt 	2017. 03.06. 	2017. 03. 06. - 2017. 
07. 31.
	HR szervezet-fejlesztés 	300.000 Ft /szervezet, előre láthatóan 3 szervezet	 HR projekt
2.	 Vállalkozói szerződés 	NAP-API Konzultációs Iroda, Sándor László EV Dömötöri Melinda	 2017. 
03.06. 	2017. 03. 06. - 2017. 04. 30. 	Senior tananyag kidolgozás	 100.000 	
3.	 Vállalkozói szerződés 	RETTEGI Consulting Kft. Rettegi Zsolt	 2017. 03.06. 	2017. 03. 06. - 2017. 
04. 30. 	Senior tananyag kidolgozás	 100.000	

 Tagokkal tervezett szerződéskötés:

Sor-szám	Szerződés típusa	Szerződött fél, érintett tag vagy személy	Szerződés-kötés 
dátuma	Szerződéskötés időszaka	Tárgya	Összeg	Pályázat-hoz kapcsoló-dó

1. 	Szolgáltatási szerződés	 Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért	 2017. 05. 19. 
	2017.11.30.	 HR szervezet-fejlesztés	 300.000 Ft / szervezet, előre láthatóan 2-3- szervezet 	HR 
projekt
2.	Vállalkozói szerződés 	NAP-API Konzultációs Iroda, Sándor László EV Dömötöri Melinda	 2017. 
05.19.	2017. 05. 23.	 Senior Találkozó	 80 000 Ft	

9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva. Hatályba lépés: 2017. május 18.

7 2017/ ( 05.18 )

A KIFE SZMSZ bővítését a 11. és 12. sz. melléklettel a közgyűlés elfogadta azzal a kiegészítéssel, 
hogy az elnevezés Gyermek, ifjúság és kiszolgáltatott személyek védelmi szabályzata névre 
változik, illetve valamennyi helyen az ifjúságra vonatkozó szabályozás kerüljön bemutatásra. (10. 
sz. melléklet)
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. május 18.

8 2017/ ( 05.18 )
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2017. 11. 14.

A KIFE közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését Zsivkovitsné Gyenes Krisztina és Gábor Miklós 
végzi.
7 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadva. Hatályba lépés: 2017. november 14.

9 2017/ ( 11.14 )

A közgyűlés a napirendet elfogadja
11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. november 14.

10 2017/ ( 11.14 )

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium pártoló tagságba történő felvételét a Közgyűlés 
elfogadta.Hatályba lépés: 2017. november 14.
11 igen, 2 tartózkodással a jelentkezés elfogadva.

11 2017/ ( 11.14 )

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) teljes jogú tagságból pártoló 
tagságba való módosítási kérelmét a Közgyűlés elfogadta. Hatályba lépés: 2017. november 14.
13 igen szavazattal a kérelem elfogadva.

12 2017/ ( 11.14 )

A közgyűlés elfogadja szavazatszámlálónak Rudan Máriát és Baracsi Katalint, utóbbi elnökletével.
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2017. november 14.

13 2017/ ( 11.14 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az elnöki tisztséget Lindeisz Ferenc tölti be. 
Hatályba lépés: 2017. november 14.

14 2017/ ( 11.14 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az alelnöki tisztséget Gábor Miklós tölti be. 
Hatályba lépés: 2017. november 14.

15 2017/ ( 11.14 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az elnökségi tagsági tisztséget Binszki Jószef, 
Jusztin István, Zsivkovitsné Gyenes Krisztina töltik be. Hatályba lépés: 2017. november 14.

16 2017/ ( 11.14 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az Ellenőrző Bizottsági tagokat az EFRA, MKPK 
IB és Faludi Ferenc Akadémia szervezetek delegálják. Hatályba lépés: 2017. november 14.

17 2017/ ( 11.14 )

A KIFE 2018-ról szóló munkatervét a közgyűlés elfogadta.
9 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadva. Hatályba lépés: 2018. január 1.

18 2017/ ( 11.14 )
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A KIFE 2018. évi költségvetését a közgyűlés elfogadta.
11 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva. Hatályba lépés: 2018. január 1.

FIZETENDŐ TAGDÍJ 
	A SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI KERETE
-saját célra fordított éves bruttó bevétele-
15 000 Ft 	5 millió forint alatti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
30 000Ft	 5 és 10 millió forint közötti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
50 000 Ft 10 millió forint fölötti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
10 000 Ft	 Pártoló tagságú szervezetek
5 000 Ft	 Pártoló magánszemély tagok
Tagdíjnyilatkozat beküldési határideje: tárgy év május 31.
A befizetés határideje legkésőbb tárgyév június 30.

19 2017/ ( 11.14 )

A KIFE 2018-ra vonatkozó tagdíj összegeit a közgyűlés elfogadta.
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2018. január 1.

20 2017/ ( 11.14 )

2018. 05. 29.

A KIFE közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését Zsivkovitsné Gyenes Krisztina és Miklós Melinda 
végzi.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2018. május 29.

1 2018/ ( 05.29 )

A közgyűlés a napirendet elfogadja.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2018. május 29.

2 2018/ ( 05.29 )

Az Ellenőrző Bizottság jelentéseit a KIFE 2017. évi működésére vonatkozón a közgyűlés elfogadja.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2018. május 29.

3 2018/ ( 05.29 )

A KIFE 2017. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a közgyűlés elfogadta.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2018. május 29.

4 2018/ ( 05.29 )

A KIFE SZMSZ bővítését az 1. sz. melléklettel a közgyűlés elfogadta (7. sz. melléklet)
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2018. május 29.

5 2018/ ( 05.29 )

A KIFE SZMSZ 11. és 12. sz. melléklettel kapcsolatos módosításokat a közgyűlés elfogadta.(8., 9. 
sz. melléklet)
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2018. május 29.

6 2018/ ( 05.29 )

2018. 11. 20.

A KIFE közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését Zsivkovitsné Gyenes Krisztina és Jusztin István 
végzi.
12 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva. Hatályba lépés: 2018. november 20.

7 2018/ ( 11.20 )

A közgyűlés a napirendet elfogadja.
14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2018. november 20.
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A KIFE SZMSZ 9. számú mellékletének bővítését a hatályos rendelkezéseknek megfelelően a 
közgyűlés elfogadta (3. sz. melléklet)
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2018. november 20.

9 2018/ ( 11.20 )

A KIFE 2019-ről szóló munkatervét a közgyűlés elfogadta.
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2019. január 1.

10 2018/ ( 11.20 )

A KIFE 2019. évi költségvetését a közgyűlés elfogadta.
14 igen szavazattal elfogadva. Hatályba lépés: 2019. január 1.

11 2018/ ( 11.20 )

A KIFE 2019-re vonatkozó tagdíj összegeit a közgyűlés elfogadta. Módosítás a megfogalmazásban 
és határidőkben történt a kiemelés szerint.
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2019. január 1.

12 2018/ ( 11.20 )

2019. 05. 29.

A KIFE közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését Miklós Melinda és Zsivkovitsné Gyenes Krisztina 
végzi.
8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva. Hatályba lépés: 2019. május 29.

1 2019/ ( 05.29 )

A közgyűlés a napirendet elfogadja, egyéb ponton belül kívánja tárgyalni az említett kérdést:
10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2019. május 29.

2 2019/ ( 05.29 )

Az Ellenőrző Bizottság jelentéseit a KIFE 2018. évi működésére vonatkozón a közgyűlés elfogadja.
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2019. május 29.

3 2019/ ( 05.29 )

A KIFE 2018. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a közgyűlés elfogadta.
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2019. május 29.

4 2019/ ( 05.29 )
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A közgyűlés a KIFE Alapszabályában az alábbi módosításokról dönt:
II. Az Egyesület céljai, feladatai
9. 	Ezen célszerinti tevékenységek a TEÁOR számok szerint az alábbiak:
5811 	Könyvkiadás
5814	 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	 Egyéb kiadói tevékenység
5912 	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálata
5920 	Hangfelvétel készítése, kiadása
6399 	Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás
6820 	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021 	PR, kommunikáció
7022	 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490 	Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 	Immateriális javak kölcsönzése
8230 	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8532	 Szakmai középfokú oktatás
8551 Sport, szabadidős képzés
8552 	Kulturális képzés
8559 	Mns egyéb oktatás
8560 	Oktatást kiegészítő tevékenység
8899 	Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9001 	Előadó-művészet
9002 	Előadó művészetet kiegészítő tevékenység
9329 	Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
9412 	Szakmai érdekképviselet
9499 	Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

10. 	Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységek: az alapszabály II.1-5. pontjaiban         
      meghatározott tevékenységek.
11.	 Az Egyesület a fenti közhasznú feladatokat az alábbi állami közfeladatok elősegítése 
érdekében végzi:
 a. 	 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1-2.§-ban és 
38/B. §.-
      ban foglaltak;
 f.	   a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10.§-ában foglaltak.
 g.	  a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 
      40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet 10-17.§-ában foglaltak.
12.	 Az Egyesület cél szerinti tevékenységének eredményét valamint a vállalkozási tevékenységéből 
      származó eredményét (nyereségét) nem osztja fel, azt a jelen alapszabály általános 
rendelkezések 
      címszó II/1-5. pontjaiban meghatározott közhasznú és cél szerinti tevékenységekre fordítja. 
13.	 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és tevékenysége 
pártoktól 
      független, azoknak anyagi és nem anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és 
önkormányzati  
      választásokon képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 
 IX. Az Elnökség feladata és működése
18.	 Az Elnökség bármely tagja jogosult javaslattételre. 

Törlésre került: Az Elnökség jóváhagyja az elnök által kötendő megállapodásokat, az Elnökség 
előzetes jóváhagyása nélkül együttműködési megállapodás nem köthető és kötelezettségvállalás 
nem tehető.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv., valamint más vonatkozó jogszabályok rendelkezései, 
másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók. Jelen alapszabályt az 
Egyesület 1999. április 13. napján megtartott Közgyűlése elfogadta, majd a 2001. március 14-én, 
2001. június. 5-én, 2003. június 24-én, 2004. június 15-én, 2007. december 3-án, 2012. november 
29, 2014. május 20., 2015. január 13., 2015. április 14., illetve 2019. május 29. napján megtartott 
Közgyűlése módosította. 

Kelt: Budapest, 2019. május 29.

  ………………………………                                					……………….…………………….
        Közgyűlés elnöke					                                                 Jegyzőkönyvvezető
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  ………………………………                                 ..…...……………………………….
   Hitelesítő elnökségi tag						                                                      Hitelesítő

12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2019. május 29.

A közgyűlés az Alapszabályban a központozási, szóköz hibák és helyesírási hibák javítását 
elfogadja.
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2019. május 29.

6 2019/ ( 05.29 )

A közgyűlés a leendő KIFE irodára érkező adományösszeg felhasználását az elnökség döntési 
hatáskörébe engedi, nem kockázatos, tőkevédett banki befektetés vagy ingatlan befektető tanácsa 
szerinti ingatlan vásárlás céljából.
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2019. május 29.

7 2019/ ( 05.29 )

2019. 11. 14.

A KIFE közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését Zsivkovitsné Gyenes Krisztina és Jusztin István 
végzi.
7 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadva. Hatályba lépés: 2019. november 14.

8 2019/ ( 11.14 )

A közgyűlés a módosított napirendet elfogadja.
9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2019. november 14.

9 2019/ ( 11.14 )

A közgyűlés elfogadja szavazatszámlálónak Szűcs Mártát és Maurer Pétert, előbbi elnökletével.
9 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadva. Hatályba lépés: 2019. november 14.

10 2019/ ( 11.14 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az elnöki tisztséget Lindeisz Ferenc tölti be. 
Hatályba lépés: 2019. november 14.

11 2019/ ( 11.14 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az alelnöki tisztséget Gábor Miklós tölti be. 
Hatályba lépés: 2019. november 14.

12 2019/ ( 11.14 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az elnökségi tagsági tisztséget Binszki Jószef, 
Jusztin István, Zsivkovitsné Gyenes Krisztina töltik be. Hatályba lépés: 2019. november 14.

13 2019/ ( 11.14 )

A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján az Ellenőrző Bizottsági tagokat a KIM és a 
Martineum Felnőttképző Akadémia szervezetek delegálják. 
Hatályba lépés: 2019. november 14.

14 2019/ ( 11.14 )

A KIFE 2020-ról szóló munkatervét a közgyűlés elfogadta.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2020. január 1.

15 2019/ ( 11.14 )
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A KIFE 2020. évi költségvetését a közgyűlés elfogadta.
9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva. Hatályba lépés: 2020. január 1.

FIZETENDŐ TAGDÍJ          A SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI KERETE
                                                -saját célra fordított éves bruttó bevétele-
15 000 Ft	                               5 millió forint alatti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
30 000Ft	                                5 és 10 millió forint közötti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
50 000 Ft	                               10 millió forint fölötti bevétellel rendelkező teljesjogú szervezetek
10 000 Ft	                               Pártoló tagságú szervezetek
5 000 Ft                                 	Pártoló magánszemély tagok

Tagdíjnyilatkozat beküldési határideje: tárgy év május 31.
A befizetés határideje legkésőbb tárgyév június 30.

16 2019/ ( 11.14 )

A KIFE 2020-ra vonatkozó tagdíj összegeit a közgyűlés elfogadta.
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva. Hatályba lépés: 2020. január 1.

17 2019/ ( 11.14 )
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