
 
 

 

Közgyűlési meghívó 
 

Tisztelt Alkotótárs! 

Egyesületünk 2020. január 30-i közgyűlésén elhatározott módon, de a jelenlegi közegészség-
ügyi helyzetre való tekintettel, élve az 502/2020. (XI. 16.) Korm. Rendeletben biztosított lehe-
tőséggel, elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával megtartott Beszámoló Közgyűlést 
hív össze az Elnökség. 
A lebonyolítás menetéről és tudnivalóiról 2021.01.29-én kiküldött Körlevélben1 tájékoztatta-
lak. 
 

Helye: online tér 

Ideje:  2021.02.22-től 2021.03.30-ig. 

I. Az Elnökség által javasolt napirendi pontok: 
1. Beszámoló a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület 2020. évben végzett szakmai-

közművelődési- valamint gazdálkodási tevékenységről (továbbiakban: Beszá-
moló) 

2. A 2021. évi munka-, program-, és költségvetési terv beterjesztése (továbbiak-
ban: Munkaterv) 
 

II. Az elektronikus úton történő Beszámoló Közgyűlés lebonyolításának első lépéseként 
jelen meghívóhoz csatoltan küldöm a „Beszámoló” valamint a „Munkaterv” című írá-
sos anyagokat. Ezek kellő tanulmányozása után, visszajelzést (véleményeket/kiegészí-
téseket/javaslatokat) várok. Az erre a célra létrehozott űrlap elérhetőségét 
2021.02.22-én, körlevélben teszem közzé. Kitöltési és beküldési határidő: 2021.03.09. 
 

III. A beérkezett vélemények, javaslatok összegzése után az Elnökség Közgyűlési határo-
zati javaslatként küldi meg a napirendi pontok anyagát. A kiküldés várható időpontja: 
2021.03.16. A tagok minden napirendi pont esetében szavaznak az elfogadásról 
(igen), az elutasításról (nem), valamint a tartózkodásról. A szavazást itt is űrlap segít-
ségével bonyolítjuk le. A szavazatok beküldésének határideje: 2021.03.30. 
 
A határozati javaslatok szöveg-tervezete: 
„2021/0330/1. sz. határozat: A beterjesztett napirendi pontokat módosítás nélkül/a 
következő módosításokkal a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszközökön történő sza-
vazással (arányban) elfogadta/nem fogadta el.” 
„2021/030/2. sz. határozat: A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszközökön történő 
szavazással (arányban) elfogadja/nem fogadja el a 2020. évről szóló Beszámolót.” 
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2021/0330/3. sz. határozat: A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszközökön történő 
szavazással (arányban) elfogadja/nem fogadja el és támogatja/nem támogatja a 
2021. év munka-, program-, és költségvetési tervét.” 
 

IV. A szavazatok összegzése után az Elnökség elkészíti a Beszámoló Közgyűlés jegyző-
könyvét, melyet – hitelesítés után – minden tagnak megküld. 

 
Kérek minden Egyesületi tagot, hogy tekintse kötelességének a részvételt! 

A közgyűlés online formájából következően a részvétel személyes megjelenést nem igénylő 

módon, a Rendeletben meghatározott időkeretekben és módszerrel történik. 

(Határozatképtelenség esetén a közgyűlést megismételjük! A megismételt közgyűlés a napi-

rendi pontok tekintetében az online térben megjelent tagok számától függetlenül határozat-

képes.) 

 

Budapest, 2021. február 06. 

Az Elnökség nevében tisztelettel: 
  

Garamvölgyi Béla s.k. 

XVIII. kerületi Művészeti Egyesület 

Elnök 


