
Meghívó „Internetes Közgyűlésre” 
Kedves Tagjaink! 
 
Megérkezett könyvelőtől a 2020. évről készített végleges beszámoló, 
mellékletekkel, amelyeket az Egyesület Elnökségi tagjai ellenőriztek és elfogadtak. 
Elkészült egy 2020. évi Elnökségi szöveges beszámoló is és a 2019. évben 
kapott SZJA 1 % felhasználásáról készült jelentés, amelyeket e-mail üzenetben 
csatolunk. 
 
Mivel még nincs lehetőségünk személyes találkozásra, hagyományos közgyűlés 
összehívására, a jelenlegi törvényi lehetőségek 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 
alapján internetes - e-mailben történő tájékoztatással kérünk Benneteket a csatolt 
anyagok áttanulmányozására, és az ezzel egy időben kiküldött szavazó lapos e-mail 
üzenet ezustnet.csillag@gmail.com címre válasz e-mailként történő visszaküldésével, 
szavazatokkal minősíteni. 
igen: elfogadással,  ---  nem: nem elfogadással, --- tartózkodással. 
 
Az online "közgyűlésünk" napirendi pontjai az alábbiak: 
1. 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló és mellékleteinek ismertetése, 
2. 2019. évi beszámoló ismertetése az SZJA 1 % felhasználásáról, 
3. Elnökségi szöveges beszámoló a 2020. év teljesítéséről, 
4. Személyi téma - elnökségi tagságról 
Természetesen a szavazólapon (a szavazatok alatti mezőben) lehetőség van 
további napirendi pontokkal, kérdésekkel, véleményekkel kiegészíteni ezt az 
"internetes közgyűlést" a 15 napos határidőn belül. 
 
A 4. napirendi ponthoz információk: 
Az önkéntes koordinátor és oktatási felelős funkcióról lemondott elnökségi tagok 
(Patona Lászlóné, Kelemen Imréné), személyére és feladatok pótlására tett javaslat: 
Önkéntes koordinátori feladatra Farkas Ágnest - eddigi hasonló tevékenysége alapján 
javasoljuk, 
Az oktatási felelős pótlására - jelentkező hiányában nincs konkrét javaslat, de az 
informatikai ismeretterjesztési feladatokat átmenetileg az önkéntes "oktatóink" az 
elnökség támogatásával is folytatjuk a következő választásig. 
 
A szavazatok lezárását megelőzően minden kérdésre, hozzászólásra visszajelzünk 
a tagság teljes tájékoztatásával. 
A "szavazólapok" elején kérjük kitölteni a szavazó nevét, lakcímét és e-mail 
címét, hogy egyértelműen beazonosíthatók legyenek a válaszok! 
 
Szeretnénk a minimálisan biztosítandó válaszidőn - 15 napon - belül visszakapni a 
szavazatokat, amelyekből összesítéssel hivatalos jegyzőkönyvet és benne 
határozatot fogunk alkotni. 
Ezek után történik meg - többségi elfogadás esetén - a Könyvelőnk által az OBH felé 
a mérlegbeszámolók elküldése. 
 
A beszámolókat a "rendes" tagokon kívül a támogató tagjaink részére is megküldjük, 
akik szintén hozzászólhatnak, csak szavazati joggal nem rendelkeznek. 
Kérjük mielőbbi - legkésőbb 2021. május 15-ig - visszajelzéseteket a 
kitöltött Szavazólapokon, válasz e-mailben! 
 
Köszönjük aktív hozzáállásotokat, megértéseteket, jó egészséget kívánunk a 
legközelebbi akár internetes, akár személyes találkozásunkig! 
 
Üdvözlettel: 
EZÜSTNET Egyesület Elnöksége nevében 
Takács Márta - elnök 

mailto:ezustnet.csillag@gmail.com

