
Összefoglaló jegyzőkönyv
az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesülete

elektronikus hírközlő eszközökkel megtartott “KÖZGYŰLÉSRŐL”,
szavazásról

Időpont: 2021. április 29 - május 17-ig
“Helyszín”: EZÜSTNET Egyesület központi kommunikációs levelező fiókja

Szavazásban résztvevő tagok létszáma: 47 fő “rendes” szavazásra jogosult tag
3 fő támogató tag

Levezető elnök: Takács Márta

Napirendi pontok:
1. Az EZÜSTNET Egyesület 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló és
közhasznúsági melléklet,kiegészítő melléklet ismertetése, (E-mail üzenetben történő
megküldése, megismerése)
2. Az EZÜSTNET Egyesület Elnökségi szöveges beszámoló a 2020. év teljesítéséről
(E-mail üzenetben történő megküldése, megismerése)
3. A 2019. évben kapott SZJA 1 % felhasználásáról készült jelentés ismertetése,
(E-mail üzenetben történő megküldése, megismerése),
4. Személyi téma - elnökségi tagságról Önkéntes koordinátori feladatra Farkas
Ágnes ajánlása, elfogadása

5. Napirend elfogadásával, megismert dokumentumok tartalmával kapcsolatos
kérdések, észrevételek és Szavazólapok visszaküldése.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az EZÜSTNET Egyesület Elnökség tagjai 2021. április 29-ig áttekintették a könyvelő
által elkészített, leellenőrzött zárási dokumentumokat és az elnökségi szöveges
beszámolót a 2020. évi tevékenységről, gazdálkodásról, és elfogadták a végleges
javaslatot a tagság felé történő kiküldés céljából.
A dokumentumok 2021. április 29-én E-mail levél csatolmányaként megküldésre
kerültek a tagok részére.
Az Elnökség az Önkéntes koordinátor elnökségi feladat betöltésére Farkas Ágnest
javasolja - eddigi hasonló tevékenysége alapján -, aki szóbeli egyeztetés alapján
vállalja a funkció betöltését.
Az Oktatási felelős pótlására - jelentkező hiányában nincs konkrét javaslat, de az
informatikai ismeretterjesztési feladatokat átmenetileg az önkéntes oktató,
foglalkozást vezető tagok az elnökség támogatásával is folytatják a következő
választásig.

A Tagsággal - mivel még nincs lehetőség személyes találkozásra hagyományos
közgyűlés összehívására -, a jelenlegi törvényi lehetőség, a megjelent 502/2020. (XI.
16.) Korm. rendelet alapján a dokumentumok internetes e-mailben történő
tájékoztatással és egy - a választ küldő tagok egyértelmű azonosításával -
szerkesztett Szavazólap kitöltésével és az Egyesület központi e-mail címére történő
visszaküldésével történik a szavazás a dokumentumok elfogadásáról.
Határidő: a kiküldést követő 15 napon belül - 2021. május 15-ig.
(Szavazólap a jegyzőkönyv végén mellékletként)
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A 2021. évi tagdíj befizetések és a benyújtott tagsági viszonyra vonatkozó
bejelentések, kérelmek alapján a teljes tagsági létszám 2021. május 19-én:
63 fő “rendes” tag szavazati joggal, 21 fő támogató tag csak véleményezés,
észrevételezés jogosultsággal.
Kilépő tag: Rohrsetzer Gyuláné,
Új “támogatói jogviszonyt” kérő tagok (egészségi állapot és családi okok miatt)
határozatlan időre: Tóth Sándorné, Barzsó Béláné, Sóti Lászlóné, Sperl Frigyesné,
2021. évre: Czeczon Lászlóné, Taraba Vilmosné, Magasfalvi Irén
Sós Andrásné a 2020. évre kért támogatói jogviszonyának 2021. évre vonatkozó
hosszabbítását kérte (egészségi okból).
Az Elnökség mindegyik kérelem elfogadását javasolja.

Az összesítés alapján a szavazatokat 47 fő “rendes” tag küldte meg e-mail
üzenetben a központi gyűjtő címre és 3 fő támogató tag is megküldte véleményét.
Az 1.,2. és 3. pontokban a beszámolókra 46-46-46 “IGEN, ELFOGADOM” szavazat,
illetve 1-1-1 “NEM FOGADOM EL” szavazat (Tóth Ágnes részéről) érkezett. Az
Önkéntes koordinátor elnökségi tag betöltésére 44 “IGEN, ELFOGADOM”, két
“TARTÓZKODOM” szavazat (Tamásné Gárdos Katalin, Farkas Ágnes részéről), és
1 “NEM FOGADOM EL” szavazat (Tóth Ágnes részéről) érkezett.
A 3 támogató tag mind a 4 témában “IGEN” véleményét továbbította.

Kérdés, észrevétel a Napirendi pontokkal és a megismert dokumentumokkal
kapcsolatban Tóth Ágnes tagtól érkezett: a 2021. évi és a 2022. évi tagdíjra és a
személyi ügyek demokratikusabb intézésére vonatkozóan a tagság egésze előtt
kívánja személyesen véleményét elmondani.

2021.05.19./1. sz. Határozat:
Az Egyesület tagjai elektronikus hírközlő eszközökkel - 46 igen, 1 nem –
szavazattal (a taglétszám 74,2%-a), elfogadta a a 2020. évi Egyszerűsített éves
beszámolót és közhasznúsági mellékletet, és a Jelentést a 2019. évi SZJA 1%
felhasználásáról és a 2020. évi Elnökségi szöveges beszámolót.

2021.05.19./2. sz. Határozat:
Az Egyesület tagjai elektronikus hírközlő eszközökkel - 44 igen, 2
tartózkodás, 1 nem – szavazattal (a taglétszám 69,8%-a), elfogadta az Önkéntes
koordinátor elnökségi tagság betöltésére Farkas Ágnes személyét.

Budapest, 2021. május 19.

Takács Márta Tánczos Ferencné Makszin Mátyásné
elnök gazdasági felelős kulturfelelős

hitelesítő hitelesítő
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Melléklet:
Szavazólap

Az EZÜSTNET Egyesület 2021. május hónapban - elektronikus
hírközlő eszközökkel megtartott KÖZGYŰLÉSE

Napirendi pontok:
1. 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló és mellékleteinek ismertetése
e-mail üzenetben,
2. 2019. évi beszámoló ismertetése az SZJA 1 % felhasználásáról - e-mail
üzenetben,
3. Elnökségi szöveges beszámoló a 2020. év teljesítéséről ismertetés e-mail
üzenetben,
4. Személyi téma - elnökségi tagságról

Napirend elfogadásával, megismert dokumentumok tartalmával kapcsolatos
kérdések, észrevételek és Szavazólapok visszaküldése az alábbiakban
2021. május 15-ig!

SZAVAZÓLAP az EZÜSTNET Egyesület 2020 évi zárási dokumentumokról

(KITÖLTÉSI SORREND: ELŐSZÖR kattints az email "válasz" opcióra, majd a VÁLASZ
E-mail szavazólap mezőit /ÍGY LEHET/ kitölteni, és ezután a "Küldés" funkcióval
visszaküldeni az ezustnet.csillag@gmail.com címre!)

(Az azonosító adatokat kötelező kitölteni!)

TAG NEVE:

LAKCÍME:

E-MAIL LEVELEZŐ CÍME:

1. Szavazatom az EZÜSTNET Egyesület 2020. évi egyszerűsített éves
beszámolója és közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet elfogadásáról:

IGEN, ELFOGADOM NEM FOGADOM EL TARTÓZKODOM

A megfelelő mezőbe tegyél egy X jelet a válasz üzenetben, vagy a
válaszodat írd le. (igen, nem, tartózkodom)

2. Szavazatom az EZÜSTNET Egyesület 2020. évi Elnökségi szöveges
beszámoló elfogadásáról:

IGEN, ELFOGADOM NEM FOGADOM EL TARTÓZKODOM
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A megfelelő mezőbe tegyél egy X jelet a válasz üzenetben vagy a válaszodat
írd le.  (igen, nem, tartózkodom)

3. Szavazatom a 2019. évben kapott SZJA 1 % felhasználásáról készült jelentés
elfogadásáról:

IGEN, ELFOGADOM NEM FOGADOM EL TARTÓZKODOM

A megfelelő mezőbe tegyél egy X jelet a válasz üzenetben
vagy a válaszodat írd le.  (igen, nem, tartózkodom) !

4. Szavazatom az Elnökségi tagság Önkéntes koordinátoraként Farkas Ágnes
taggal történő elfogadásáról:

IGEN, ELFOGADOM NEM FOGADOM EL TARTÓZKODOM

A megfelelő mezőbe tegyél egy X jelet a válasz üzenetben
vagy a válaszodat írd le.  (igen, nem, tartózkodom) !

4. Kérdések, észrevételek, javaslatok a Napirendi pontokkal és a megismert
dokumentumokkal kapcsolatban:

2021. május
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