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M E G H Í V Ó 

 
 

Tisztelettel meghívjuk a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 
2020. évi Közgyűlésére 

 
 

A korona vírus okozta járvány miatt elrendelt kijárási korlátozás miatt az egyesület 
Közgyűlését nem tudjuk megtartani a szokásos módon. 
A 102/2020.(IV.10.) számú Kormány rendelet lehetőséget biztosít informatikai és postai úton 
történő szavazásra. 
A 2020.04.30-i elnökségi ülésen az alábbi döntés született: 

- Az egyesületnek 49 tagja van. 4 jogi és 45 magánszemély, a tagjainkat személyesen 
ismerjük 

- 40 személynek ismerjük az e-mail címét, részükre e-mailben küldjük ki a közgyűlési 
beszámolókat és a szavazó lapokat 

-  9 fő részére postai úton tértivevényes feladással. 
- Az e-mailben kiküldöttek, e-mailben küldik vissza a szkennelt aláírt szavazó lapot, 

amely tartalmazza a tag nevét, címét, aláírását és a napirendi pontokra leadott 
szavazatát.  

- Ugyanezt kérjük attól a 9 főtől is, akik postai úton kapják meg az anyagot. 
- A szavazatok visszaküldését a rendeletben megszabott határidő (15 nap) betartásával 

kérjük. 
- A visszaküldési határidő: 2020. május  18-a. 
- A visszaküldött szavazatok összeszámolását az egyesület elnöke, alelnöke és a titkár 

végzi el. 
-  Az összesítés eredményéről jegyzőkönyv készül. 
- A szavazás eredményéről a tagokat az előzőekben leírtak szerint fogjuk értesíteni. 

 
Napirend: 

1.          A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2019. évben végzett munkájáról 
2. Közhasznúsági jelentés az egyesület 2019-ben végzett munkájáról,  
3. Beszámoló a 2019. évi pénzügyi teljesítésről 
4. 2020. évi költségvetés. 

 
  

Kérjük, hogy – amennyiben még nem történt meg – a 2020. éves tagdíját a mellékelt csekken 
befizetni szíveskedjék, vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalással rendezze.  
  

Ha elmaradt a 2019. évi tagdíj fizetése, kérjük, pótolja! 
Bankszámla számunk: 10200940-21512355-00000000 
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Emlékeztetőül jelezzük, hogy az éves tagdíjak mértékei az alábbiak: 
 
- magánszemélyek 2.000.-Ft/év (diák, nyugdíjas, 1.200.-Ft/év) 
- gazdálkodó szervezetek, jogi személyek 10.000.-Ft/év 

 
 
A Közgyűlés határozatképességét a visszaküldött szavazólapok összesítése után az igen 
szavazatok többsége adja. 
 
Budapest, 2020-05-01. 
 
                
                                                Tisztelettel: 
 
 

  
                                                                 FEHÉR GYŰRŰ Egyesület elnöksége nevében 

                                                                                                    Fügedi László elnök s.k. 

mailto:fehergyuru@t-online.hu
http://www.fehergyuru.eu/

