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J e g y z ő k ö n y v 

Készült az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 
elektronikus taggyűléséről

A TAGGYŰLÉS ADMINISZTRATÍV HÁTTERE: 

 Az elektronikus taggyűlés levezető elnöke: Bazsóné Megyes Klára
 A jegyzőkönyv vezetésére felkért tag: Völgyi Márta
 A jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkért  tagok:  Rege  Béla,  Temesvári

Gábor

A NAPIRENDRE VONATKOZÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS: 

Az elektronikus taggyűlés napirendi pontjai
1. Napirend elfogadása
2. Jegyzőkönyvezető és hitelesítők elfogadása
3. A 2020. évi szakmai beszámoló 
4. A 2020. évi pénzügyi jelentés ismertetése
5. A 2017-20. évi ciklus beszámolója

A  meghívóban  olyan  részletességgel  tüntettük  fel  a  napirendet  és  a
döntési  javaslatokat,  hogy  a  szavazásra  jogosultak  a  tárgyalni  kívánt
témakörökben  álláspontjukat  kialakíthatták,  és  a  határozati  javaslatok
tervezetét is közöltük a tagokkal. 
 
A TAGGYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSA ÉS ÜGYMENETE:

Meghatározásra  került,  hogy  a  taggyűlés  lebonyolításának  módja,
intervalluma,  a  taggyűlési  dokumentumok  közzétételi  módja  és  a
szavazáshoz igénybe vehető informatikai alkalmazások: 

 Taggyűlés lebonyolítása: Email útján, elektronikus úton 
 Taggyűlés időintervalluma: 2021. március 28-31.
 Taggyűlési  dokumentumok  közzétételi  módja:  írásos  formában,

email útján 
 A személyazonosság igazolásának módja: név, lakcím és email cím

megadása útján. A szavazat csak akkor volt érvényes, amennyiben a
regisztrált email címről érkezett. 

A TAGGYŰLÉS HATÁROZOTTKÉPESSÉGE

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. határozatképességre és
szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmaztuk, hogy
a  határozathozatali  eljárás  akkor  volt  eredményes,  ha  legalább  annyi
szavazatot  megküldenek  az  Érdi  Lengyel-Magyar  Kulturális  Egyesület



részére  a  tagok,  amennyi  szavazati  jogot  képviselő  tag  jelenléte  a
határozatképességéhez1 szükséges lenne ülés tartása esetén.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül a szervezet 
elnöksége megállapította a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közölte a 
tagokkal. 

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja volt.
Az egyesület 2020.évi tagjainak száma 65 fő.
 
Azaz a határozatképességhez legalább 33 fő tag szavazata szükséges. Az elektronikus 
közgyűlésen résztvevők száma 58 fő volt.

A TAGGYŰLÉS HATÁROZATAI ÉS AZ ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS
EREDMÉNYE 

1. Napirendi pont elfogadása: igen szavazat  58 fő, nem szavazat  0. fő. A napirendi 
pontot a közgyűlés 100 %-ban elfogadta

2. Jegyzőkönyvvezető személyének Völgyi Mártát 58 fő, a közgyűlés 100 %-a elfogadta
Hitelesítő személyének Rege Bélát 58 fő, a közgyűlés 100 %-a elfogadta
Hitelesítő személyének Temesvári Gábort 58 fő, a közgyűlés 100 %-a elfogadta

3. A 2020. évi szakmai beszámolót 58 fő, a közgyűlés 100 %-a elfogadta
4. A 2020. évi pénzügyi jelentést 58 fő, a közgyűlés 100 %-a elfogadta
5. A 2017-2020. évi ciklusbeszámolót 58 fő, a közgyűlés 100 %-a elfogadta.

Érd, 2021. április 4..

Levezető elnök
            Bazsóné Megyes Klára

                                      jegyzőkönyvvezető 
                   Völgyi Márta

 
            hitelesítő                                                      hitelesítő     
            Rege Béla   Temesvári Gábor

1 Az elektronikus taggyűlés  akkor határozatképes,  ha a tagek 50 százaléka plusz 1 fő nyilvánít
írásban véleményt és küldi meg szavazatát. 
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