
 

 

Tisztelt Klubtagok! 

 

 

Az Elnökség ezúton tájékoztatja a tagságot, hogy az ülés tartása nélküli 

döntéshozatal során megadott szavazási határidő, a felhívásban közölteknek 

megfelelően 2021. 02. 11.-én 24:00-órakor lejárt. 

 

A közgyűlésünk /az ülés tartása nélküli döntéshozatal/ eredményes volt, a 

szavazattal rendelkező tagok a határozathozatali előterjesztések tekintetében 

meghozták döntéseiket és a határozatok érvényesek. 

 

Az Elnökség a Ptk. 3:20. § (4) bekezdése értelmében megállapította a szavazás 

eredményét, miszerint a döntéshozatalban a részvételre jogosult és az abban 

résztvevő szavazattal rendelkező tagok számára tekintettel, a szavazás minden 

napirendi pont tekintetében eredményes, a közgyűlés pedig határozatképes volt. 

A tagok, minden napirendi pont kapcsán előterjesztett határozati javaslatot, - az 

alapszabály 9.§ (2). bekezdés (a). pontja szerint,- a szavazásra jogosultak több 

mint felének részvételével, a leadott szavazatok többségének igen szavazatával 

elfogadtak. A döntéshozatalban résztvevő minden szavazó, mind a hat 

határozathozatali előterjesztés tekintetében véleményt nyilvánított, vagyis 

érvényes szavazatot adott le. A határozatok meghozatala 29 érvényes szavazattal 

történt. 
 

A döntéshozatallal kapcsolatos részletek az alábbiak szerint alakultak: 

A 37 (harminchét) szavazattal rendelkező tag közül 29 (huszonkilenc) klubtag 

küldte vissza határidőben a szavazólapját, amelyek közt érvénytelen szavazólap 

nem volt, vagyis a szavazásra jogosultak 78,37%-a vett részt a 

döntéshozatalban. Ez jó arány és még egyszer köszönjük a szavazók aktív 

közreműködését. 
 

Az alábbiakban, a kiírt napirendi pontok szerinti határozati javaslatok 

sorrendjében ismertetjük a meghozott döntéseket, és az egyes határozatokhoz 

kapcsolódó szavazati arányokat.  
 

1/2021. közgyűlési határozat, a közgyűlés 28 igen, 0 nem, és 1 tartózkodó 

szavazat mellett, 96,55%-os többséggel elfogadta az Elnökség 2020. évi 

tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztett formában.  
 

2/2021. közgyűlési határozat, a közgyűlés 28 igen, 1 nem, és 0 tartózkodó 

szavazat mellett, 96,55%-os többséggel elfogadta az Ellenőrző bizottság 

beszámolóját az előterjesztett formában. 
 

3/2021. közgyűlési határozat, a közgyűlés 28 igen, 0 nem, és 1 tartózkodó 

szavazat mellett, 96,55%-os többséggel elfogadta a 2020. évi mérlegbeszámolót 

és közhasznúsági mellékletet az előterjesztett formában. 
 

 



 

 

4/2020. közgyűlési határozat, a közgyűlés 29 igen, 0 nem, és 0 tartózkodó 

szavazat mellett, 100 %-os többséggel elfogadta a 2021. évi versenynaptárat az 

előterjesztett formában. 
 

5/2021. közgyűlési határozat, a közgyűlés 28 igen, 0 nem, és 1 tartózkodó 

szavazat mellett, 96,55%-os többséggel elfogadta az egyesület 2021. évi 

Költségvetést az előterjesztett formában. 
 

6/2021. közgyűlési határozat, a közgyűlés 29 igen, 0 nem, és 0 tartózkodó 

szavazat mellett, 100%-os többséggel elfogadta 2021. évi tagdíjat az 

előterjesztett formában. 
 

Ezeket a szavazatokat és a hozzátartozó adatokat a mellékletként csatolt 

táblázatban, részleteiben is megtekinthetitek a szavazatokat leadó küldöttek 

neveivel együtt. A táblázatban az is látható, hogy ki, és hogyan szavazott a 

döntéshozatal során. 

 

Az Elnökség elkészíti a közgyűlés hivatalos jegyzőkönyvét, amit a pénzügyi 

beszámoló (mérleg) és közhasznúsági melléklettel együtt feltöltünk az egyesület 

honlapjára, és az alapszabály 9.§ (9). bekezdés szerint, az egyesület székhelyén 

lévő hirdetőtáblára 15 napra kihelyezésre kerül. 

 

A szavazólapok az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg:  

 

https://drive.google.com/file/d/1lMg_ORtK1aOySV_QnEFF_yFC0j6AVtGM/vi

ew?usp=sharing 

 

Még egyszer köszönjük azok aktív közreműködését, akik az egyesületünk 

érdekében meghozták felelős döntéseiket. Szavazataikkal segítették és 

elismerték munkánkat, és kifejezték véleményüket a klubunk stabilitásának, és 

további épülésének, fejlődésének érdekében. 

 

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre. 

 

A klub Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, Hegedűs Péter elnök. 

 

 

Berettyóújfalu, 2021. február 12. 

 

 

 

 

 

Melléklet: -A közgyűlési szavazás végeredménye táblázatban 



 


