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Tisztelt Tagtárs!

Alulírott Fülöp Mihály, mint a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület (4024
Debrecen Rákóczi utca 63.I/3 sz.) Elnöke az alábbiakról tájékoztatom:
Egyesületünk évi rendes közgyűlését minden évben március hónapban tartja.
A koronavírus miatt kialakult vészhelyzetben az időközben hatályba lépett
102/2020.(IV.10.) kormányszámú rendelet alapján a közgyűlés nem tartható meg oly
módon, hogy az a tag személyes jelenlétét igényelje.
Annak érdekében, hogy a jogi személyek, így az egyesületek tevékenysége a
vészhelyzet ellenére biztosított legyen, a kormányrendelet lehetővé teszi, hogy - a tíz
főt meghaladó taglétszám esetén - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása
nélkül kerüljön sor a határozatok meghozatalára.
A kormányrendeletben foglaltak alapján az ülés tartása nélküli határozathozatal
esetén:
a) A napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető. A napirendet
olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A határozat tervezetét a taggal közölni kell.
b) Az ülés nélküli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi
szavazatot megküldtek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag
vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha
valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a
tagokkal, vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja, a szavazási határidő utolsó
napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napja.”
c) A tag a taggyűlés összehívását, vagy elektronikus hírközlő eszköz útján való
megtartását nem kezdeményezheti,
d) A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag
személye ( név, lakóhely), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése,
több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma,
e) a tag szavazatát e-mailben is elküldheti, azonban ennek a tag
azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell. Az így leadott szavazat
írásbeli jognyilatkozatnak minősül.
f) A Felügyelő Bizottság tájékoztatására, és a közgyűlésen való részvételére a
tagokkal azonos módon kerül sor.
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Alulírott Fülöp Mihály mint a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület ( 4024
Debrecen Rákóczi u. 63.I3.sz.) Elnöke az 102/2020.(IV.10) kormányszámú rendelet,
valamint az Egyesület Elnökségének e-mail útján hozott 1/2020.(05.06.) számú
határozata alapján ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatalt rendelek el, az
alábbi napirendi pontokban.
1./ Az egyesület 2019. évi munkájáról szóló elnöki beszámoló elfogadása (
beszámoló mellékelve)
2./ Pénzügyi Beszámoló, a 2019.évi mérleg, és költségvetés elfogadása. (
mellékelve.)
3.Felügyelő Bizottság beszámolója, az egyesület 2019 évi tevékenységéről ( a
beszámoló mellékelve)
4. Az egyesület 2020.évi munkatervének elfogadása (a munkaterv mellékleve.)
A tag szavazatát - a részére megküldött ülés tartása nélküli határozathozatalról szóló
tájékoztató, az egyes napirendi pontokhoz tartozó mellékletek, és sorszámmal ellátott
határozattervezet ismeretében – szavazólapon,az igen, nem, vagy tartózkodom
szövegrész aláhúzásával adja meg.
A tagoknak a javaslat eredeti tartalma szerint kell dönteniük, az annak
kiegészítésével vagy módosításával leadott szavazat érvénytelen.
A szavazás végső határideje 2020. május hó 28.napja. A szavazásra a kézbesítéstől
számított 15. napnak kell rendelkezésre állnia.
A szavazólapokat az ügyvezetés részére postán, kell megküldeni, a 4024 Debrecen
Rákóczi u. 63.I/3. címre.
A tag szavazatát e-mailben is elküldheti, azonban ennek a tag azonosíthatóságához
szükséges adatokat (név, lakcím) tartalmaznia kell. Az így leadott szavazat írásbeli
jognyilatkozatnak minősül
Érvényes határozat az egyes napirendi pontokban a határidőben leadott szavazatok
51%-át elérő szavazatarány mellett, az azonos szavazatok egyszerű többsége
esetén hozható.
A szavazás eredményét a kormányrendeletben meghatározott határidőn belül,
jegyzőkönyvben állapítja meg, és közli a tagsággal.
Az 1. napirendi pontban hozandó határozat sorszáma 4/2020 számú ülés tartása
nélküli írásbeli határozat.
A határozat tervezete:
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület tagsága ülés tatása nélküli írásbeli
szavazás útjánDDDDD.igen DDDDDDDnemDDDDDtartózkodom
szavazattal
a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület. 2019. évben végzett munkájáról, szóló
beszámolót elfogadta.
A 2./ napirendi pontban hozandó határozat sorszáma 5/2020 számú ülés tartása
nélküli írásbeli határozat.
A határozat tervezete:
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület tagsága ülés tatása nélküli írásbeli
szavazás útjánDDDD( szavazatszám).igen DDD( szavazatszám)nemDDD(
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szavazat szám)tartózkodom szavazattal az egyesület pénzügyi helyzetéről szóló
beszámolót, a 2019.évi mérleget, és költségvetést elfogadta
A 3./ napirendi pontban hozandó határozat sorszáma 6/2020 számú ülés tartása
nélküli írásbeli határozat.
A határozat tervezete:
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület tagsága ülés tatása nélküli írásbeli
szavazás útjánDDDD( szavazatszám).igen DDD( szavazatszám)nemDDD(
szavazat szám) az egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolóját, az egyesület
2019.-évi tevékenységéről elfogadta.
A 4./ napirendi ponthoz tartozó határozat sorszáma 7/2020 számú ülés tartása nélküli
határozat.
A határozat tervezete:
A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület tagsága ülés tartása nélküli írásbeli
szavazás útjánDDDD( szavazatszám).igen DDD( szavazatszám)nemDDD(
szavazat szám) az egyesület 2020.évi munkatervét elfogadta.

Debrecen 2020. május hó 06. napján.
Fülöp Mihály
Elnök

