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1. Közgyűlési határozatok 

1.1 A 2021. május 20-i közgyűlés határozatai 

 

1/2021. (V.20.) KGY határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendet, tudomásul veszi és elfogadja a közgyűlés 

hang- és képanyagának rögzítését. 

 

2/2021. (V.20.) KGY határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2020. gazdasági évről szóló beszámolóját. 

 

3/2021. (V.20.) KGY határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Ellenőrző bizottság 2020. évi gazdálkodásról szóló 

beszámolóját.  

 

4/2021. (V.20.) KGY határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2020. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

5/2021. (V.20.) KGY határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját az Egyesület jelenlegi 

helyzetéről. 

 

6/2021. (V.20.) KGY határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Ellenőrző bizottság lemondását és egyidejűleg az 

Egyesület Ellenőrző bizottságát megszünteti. 

 

7/2021. (V.20.) KGY határozat 

A közgyűlés az Egyesület 2017. augusztus 1. napján kelt alapszabályát hatályon kívül he-

lyezi.  

Elfogadja a hatályos jogszabályoknak és a közhasznú jogállásnak megfelelő, módosítások-

kal egybevetett új alapszabályt. 

A tagok felhatalmazzák Dr. Tarján Gabriella elnököt a jelen Közgyűlési határozatnak megfe-

lelően az új Alapszabály aláírására.  

Az Egyesület a változás és közhasznú jogállás civil szervezetek nyilvántartásában történő 

átvezetésének érdekében dr. Mészáros Izabella ügyvédet bízza meg.  

1.2 A 2021. július 24-i közgyűlés határozatai 

Határozatképtelenség miatt érvénytelen, július 27-én megismételve. 
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1.3 A 2021. július 27-i megismételt közgyűlés határozatai 

 

1/2021. (VII.27.) KGY határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendet, tudomásul veszi és elfogadja a közgyűlés 

hang- és képanyagának rögzítését. 

 

2/2021. (VII.27.) KGY határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja és tudomásul veszi az Elnök tájékoztatóját a Szegedi 

Törvényszék 15.Pk.60.276/1991/84. számú végzésről.  

 

3/2021. (VII.27.) KGY határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2021. május 20. napján kelt Alapszabályá-

nak IV. és X/29. pontjának módosítását, valamint elfogadja a módosításokkal egységes 

szerkezetű alapszabályt. 

 

1.4 A 2021. november 5-i közgyűlés nélküli határozatok 

 

1/2021. (XI.05.) KGY határozat  

Az Egyesület tagjai akként döntenek, hogy az Egyesület 2600 Vác, Migazzi tér 1. szám alatti 
székhelyét megszüntetik és új székhelyként a 2600 Vác, Hattyú utca 1. számot határozzák meg. 

 

2/2021. (XI.05.) KGY határozat  

Az Egyesület tagjai akként döntenek, hogy az Egyesület 2021. július 27. napján kelt alapszabá-
lyának I. fejezet szerinti 3. pontját a 2. határozat szerint módosítja.  

 

3/2021. (XI.05.) KGY határozat  

Az Egyesület tagjai akként döntenek, hogy elfogadják a 2. számú határozati javaslatnak megfe-
lelően módosított, egységes szerkezetű alapszabályt. 
 
 

1.5 A 2022. május 22-i közgyűlés nélküli határozatok 

 

1/2022. (V.22.) KGY határozat  

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendet, tudomásul veszi és elfogadja a közgyűlés 

hang- és képanyagának rögzítését. 

 

2/2022. (V.22.) KGY határozat  

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2021. gazdasági évről szóló, a jegyzőkönyv 

3. számú mellékletét képező, beszámolóját.   

 
3/2022. (V.22.) KGY határozat  

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Ellenőrző bizottság 2021. évi gazdálkodásról szóló 

beszámolóját.   
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4/2022. (V.22.) KGY határozat  

A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és köz-
hasznúsági mellékletét, amely a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.   
 
5/2022. (V.22.) KGY határozat  

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját az Egyesület jelenlegi helyzetéről 
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2.  Elnökségi határozatok  

1.1 Utógondozás támogatása 

K-2.2021 (2021.01.02.) 
Nemes Ferencné részére utógondozottak támogatásához élelmiszer csomag készíthető 
2021 évben. 
 

1.2 Ingatlanvásárlás 

E-1.2021 (XII.07.) határozat 
CIB START Tőkevédett Részalapba fektetett tőkéjének 60%-át felszabadítható ingatlanvásár-
lás céljára. A befektetési jegyek értékesítése 30 millió Ft összeghatárig. 

 

E-2.2021 (XII.07.) határozat 
A 1034 Budapest, Szomolnok utca 11. alagsor 1. cím alatti ingatlan megvásárlása befekte-
tés, utógondozás és iroda működtetése céljából indokolt. Az Elnök az ingatlanvásárlással 
járó teljes körű ügyintézésre feljogosított. 

1.3 Karácsonyi csomag akció 

E-1.2022 (XI.27.) sz. határozat 

Az Elnökség Tarján Dénest egyhangúlag az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjévé válasz-

totta.  

 

E-2.2022 (XI.27.) sz. határozat 

Az elnökség határozott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a kapcsolattartók nélküli fogva-

tartottak részére önkénteseink pénzbeli adományokat gyűjtsenek, és abból az egyes intéze-

tek által megadott létszámnak megfelelően karácsonyi csomagokat készítsenek. Az akció 

megszervezésére felkérik és felhatalmazzák dr. Jalsovszky Györgynét. A határozatlan idejű 

felhatalmazás alapján minden év november 1. és december 15. közötti időszakban erre a 

célra a börtönszabályoknak megfelelő árucikkeket vásárolhat. A Mécses nevére szóló kész-

pénzes számlákat a házipénztárban december 20-ig kell benyújtani elszámolásra.   

 


