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                                  Meghívó „Internetes Közgyűlésre” 
 
 
Kedves Tagjaink! 
 
Megérkezett könyvelőtől a 2021. évről készített végleges beszámolónk, 
mellékletekkel, amelyeket az Egyesület Elnökségi tagjai ellenőriztek és elfogadtak. 
Elkészült egy 2021. évi Elnökségi szöveges beszámoló is és a 2020. évben 
kapott SZJA 1 % felhasználásáról készült jelentés, amelyeket csatolunk. 
 
Mivel óvatosságból még nem személyes részvételű, hagyományos közgyűlést tartunk 
ebben a hónapban, és a jelenlegi törvényi szabályozás (502/2020. (XI. 16.) Korm. 
rendelet) ennek internetes összehívására lehetőséget ad, internetes - e-mailben 
történő tájékoztatással kérünk Benneteket a csatolt anyagok áttanulmányozására, és 
az ezzel egy időben kiküldött szavazó lapos e-mail üzenet visszaküldésével minősíteni 
azokat. 
A kitöltött szavazólapokat az ezustnet.csillag@gmail.com email címre, válasz e-
mailként várjuk. 
  

Minősítés módja: az üres cellába X jelölés:  
igen: elfogadással, vagy 
nem: nem elfogadással, vagy 
tartózkodással. 
 
Az online "közgyűlés" napirendi pontjai az alábbiak: 
1. 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló és mellékleteinek ismertetése    e-mail 
üzenetben, 
2. 2020. évi beszámoló ismertetése az SZJA 1 % felhasználásáról    e-mail üzenetben, 
(ezt a törvény szerint a két évvel korábbiról kell készíteni) 
3. Elnökségi szöveges beszámoló a 2021. év teljesítéséről e-mail üzenetben, 
4. 2022. évi tagdíjra elnökségi javaslat ismertetése e-mail üzenetben. 
 

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 információ: 
Miután 2021. december óta a pandémia kedvezőtlen felfutása miatt nem tudtunk külön 
közgyűlésen szavazni a 2022. évi tagdíj összegéről, így most várjuk véleményeteket 
ebben a kérdésben is. 
Az Elnökség előzetes terv készítésével - figyelembe véve a NEA pályázatok 
lehetőségét is -, továbbra is az évi 4000 Ft-os tagdíjat javasolja, hogy még a nyertes 
pályázat részbeni költség kiváltó hatása esetében is legyen további informatikai és 
kulturális programokra is megfelelő fedezet. 
A várható pályázati forrás 43 %-a fix számviteli költségre, 40 %-a két autóbuszos 

kirándulás költségének enyhítésére, 10 %-a fotókiállításra, illetve további része kisebb, 

fix dologi költségekre tud részbeni fedezetet nyújtani.   
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Reménykedünk, hogy a rendes tagsági létszám - a 2020 évi tapasztalat alapján - nem 
csökken tovább, az ideiglenesen támogató státuszba vonult tagok egy részének 
visszatérése mellett sem.  
Konkrétabb költségtervet a (pozitív döntési értesítés alapján) a pályázati 
szerződéskötést követően tudunk a honlap védett információjaként közzétenni. 
 

A szavazatok lezárását megelőzően minden felmerült kérdésre, hozzászólásra 
visszajelzünk a tagság teljes tájékoztatásával. 
A "szavazólapok" elején kérjük kitölteni a szavazó nevét, lakcímét és email 
címét, hogy egyértelműen beazonosíthatóak legyenek a válaszok, csak így 
szabályos! 
 
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, amelyet idén könyvelő váltás miatt kellett 
korábbra ütemezni. A folyamatos könyvelői tevékenység már biztosítva van új 
szerződéssel, változatlan havi díjjal! 
 
A beszámolókat a "rendes" tagokon kívül a támogató tagjaink részére is megküldjük, 
akik szintén hozzászólhatnak, csak szavazati joggal nem rendelkeznek. 
Kérjük mielőbbi - de legkésőbb 2022. február 28-ig - visszajelzéseteket a 
kitöltött Szavazólapokon, válasz e-mailben! 
 

Köszönjük az eddigi tagdíjfizetési hajlandóságot, már előzetesen 
beérkezett tagdíjakat, támogatásokat, amelyeket egyelőre az OTP 
számlaszámunkra lehet befizető nevével megjelölve, átutalással teljesíteni:  
 

Ezüstnet Egyesület 11711041-20960133-00000000 
 

Készpénz befizetésre később lesz lehetőség, amelyről tájékoztatást küldünk. 
 
Köszönjük aktív hozzáállásotokat, megértéseteket, jó egészséget kívánunk a 
legközelebbi, reméljük már személyes találkozásunkig! 
Az ez évben esedékes tisztújító közgyűlést már május végéig reméljük, szintén 
személyes részvétellel tudjuk megtartani, de a legfontosabb, hogy 
további programokkal készülünk a közösségi életünk minél gazdagabb folytatására! 
 
Üdvözlettel: 
EZÜSTNET Egyesület Elnöksége nevében 
Takács Márta 
elnök 
 


