
 

 

FELHÍVÁS 

- ülés tartása nélküli döntéshozatalra – 
 

 

 

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó 

eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet (továbbiakban: 

Kormányrendelet) értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt egyesületünknek, más jogi 

személyekhez hasonlóan a Polgári törvénykönyv rendelkezéseit, illetve a jogi személyre 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket (így a civil törvényt, a sporttörvényt és ezek 

végrehajtási rendeleteit is) a Kormányrendeletben meghatározott rendelkezésekkel kell 

alkalmazni. A Kormányrendelet 3. § (1) értelmében Egyesületünk közgyűlésének ülése nem 

tartható meg olyan módon, hogy az a küldöttek személyes részvételét igényelje, abban az 

esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került. A 

Kormányrendelet 3. § (4) szerint jelen helyzetben egyetlen szervezetnek sem kell biztosítania 

a nyilvánosságot, azaz a döntéseinek meghozatalánál ezen kritériumnak nem kell megfelelni. 

A egyesületünk alapszabálya az ülés tartása nélküli határozathozatalt nem is zárja ki, ezért a 

Kormányrendelet értelmében határozat hozatalára az elnökség kezdeményezésére ülés tartása 

nélkül kerülhet sor. 

 

A hivatkozott jogszabály adta felhatalmazás alapján az elnökség ezúton felhívja az 

egyesület mandátummal rendelkező tagjait, hogy a közgyűlés napirendi pontjai 

tárgyában ülés tartása nélkül, írásban hozzanak határozatot. 

 

A Kormányrendelet 4. § (4) bekezdése értelmében az elnökség mindent megtesz annak 

érdekében, hogy tagjaik a döntéshozatallal összefüggő tájékoztatást és okiratokat megkapják, 

valamint, hogy a meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak. Ennek keretében jelen 

felhívásunkkal együtt közzé tesszük a napirendet, a napirendi pontokhoz tartozó 

előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a szavazás rendjéről szóló tájékoztatót, valamint 

a szavazólapot. 

 

 

Napirendi pontok: 

1. Az Elnökség beszámolójának elfogadása a Klub 2020. évi munkájáról, 

eredményeiről. 

2. Az Ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása. 

3. A 2020. évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása. 

4. A 2021. évi versenynaptár elfogadása. 

5. A 2021. évi költségvetés tervezet elfogadása. 

6. A 2021. évi tagdíj elfogadása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Előterjesztések és határozati javaslatok 
 

Előterjesztés az „Az Elnökség beszámolójának elfogadása a Klub 2020. évi munkájáról, 

eredményeiről” 1. napirendi pont tárgyában: 
 

Az elnökségi beszámoló a következőkben olvasható: 

 

 
 

 

Határozati javaslat „Az Elnökség beszámolójának elfogadása a Klub 2020. évi munkájáról, 

eredményeiről” 1. napirendi pont tárgyában: 

 

1/2021. számú közgyűlési határozat az 1. napirendi pont tárgyában: 

A Közgyűlés az Elnökség beszámolóját elfogadja az előterjesztett formában. 



 

Előterjesztés „Az Ellenőrző bizottság beszámolója” 2. napirendi pont tárgyában: 
 

A Felügyelő bizottság beszámolója a a következőkben olvasható: 

 

 
 

 

Határozati javaslat az „Az Ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása.” 2. napirendi pont 

tárgyában: 
 

2/2021. számú közgyűlési határozat a 2. napirendi pont tárgyában: 

A Közgyűlés az Ellenőrző bizottság beszámolóját elfogadja az előterjesztett formában. 

 

 

Előterjesztés a „A 2020. évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.” 3. 

napirendi pont tárgyában: 
 

A pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet a következőkben olvasható: 











 
 

Határozati javaslat a „Az egyesület pénzügyi beszámolója (mérlege), valamint a 

közhasznúsági melléklet elfogadása” 3. napirendi pont tárgyában: 

 

3/2021. számú közgyűlési határozat 3. napirendi pont tárgyában: 

A közgyűlés előterjesztett formában elfogadja, eszköz-forrás oldalon 15.814 ezer 

forinttal, 3.384 ezer forint bevétellel, illetve 3.766 ezer forint összes ráfordítással, 

valamint összességében -382 ezer forint eredménnyel az Egyesület 2020. évi 

beszámolóját és annak mellékleteit (különös tekintettel a közhasznúsági mellékletre). 
 

 

Előterjesztés a „A 2021. évi versenynaptár elfogadása”  4. napirendi pont tárgyában: 
 

A 2021-évi versenynaptár a következőkben olvasható: 

 



Határozati javaslat „.A 2021. évi versenynaptár elfogadása” 4. napirendi pont tárgyában: 
 

4/2021. számú közgyűlési határozati javaslat 4. napirendi pont tárgyában: 

A Közgyűlés a 2021-évi versenynaptárat az előterjesztett formában elfogadja. 

 

Előterjesztés a „A 2021. évi költségvetés tervezet elfogadása” 5. napirendi pont tárgyában: 
 

A 2021-évi versenynaptár a következőkben olvasható: 

 
Határozati javaslat A 2021. évi költségvetés tervezet elfogadása” 5. napirendi pont tárgyában: 
 

5/2021. számú közgyűlési határozati javaslat 5. napirendi pont tárgyában: 

A Közgyűlés a 2021. évi költségvetés tervezetet az előterjesztett formában elfogadja. 

 

 

Előterjesztés a „2021. évi tagdíj elfogadása” 6. napirendi pont tárgyában: 
 

A 2021-évi tagdíjra szóló javaslat a következőkben olvasható: 

 

Az Elnökség javasolja, hogy a tagdíj maradjon az előző évi mértékű azaz:  
- 18 éves korig  3000 Ft 

- 18-tól 65 éves korig  6000 Ft 
- 65 éves kor fölött  3000 Ft 

 

Határozati javaslat a „2021. évi tagdíj elfogadása” 6. napirendi pont tárgyában: 
 

6/2021. számú közgyűlési határozati javaslat 6. napirendi pont tárgyában: 

A Közgyűlés a 2021. évi tagdíjra szóló javaslatot az előterjesztett formában elfogadja. 



 

 

 

Tájékoztatás a szavazás rendjéről 
 
 
 
 
Szavazati jog: A korábban megszokott közgyűléseinkhez hasonlóan az ülés tartása nélküli 
döntéshozatali eljárás során is az egyesület alapszabályának 6. § (1) bekezdése szerinti 
tagok rendelkeznek szavazati joggal a klub legfőbb döntéshozó szerveként működő 
közgyűlésen. 
 
Szavazás módja: A tagok szavazataikat keltezéssel (aláírás helye, dátuma) ellátva, aláírva 

postai úton a BIHARI LÖVÉSZKLUB /Hegedűs Péter/ 4142. Zsáka, Kossuth u. 81. posta 
címre küldhetik meg. A Kormányrendelet 7. § (3) bekezdése értelmében az elektronikus 
üzenetben foglalt nyilatkozat elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak minősül, ezért a 
tagok szavazataikat / szavazólapjaikat szkennelt formában, e-mailben is megküldhetik 
a biharilk.peter@gmail.com címre 
 
Szavazat érvényessége: a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen 

megállapítható a tag személye (neve és lakóhelye), a szavazásra bocsátott határozati 

javaslatok a határozattervezeteinek sorszáma és az arra adott szavazat X vagy + jelöléssel. 

 
A szavazatok leadásának határideje: A szavazat megküldésére jelen levelünk 
megküldésétől számított 16 nap áll rendelkezésre (azaz 2021.02.11. 24-óráig vissza küldeni). 
 
A szavazás eredményessége: A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a tagok 

legalább annyi szavazólapot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati joggal 
rendelkező tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén, 
vagyis a 37 szavazattal rendelkező tagból, legalább 19 szavazattal rendelkező tag 
leadja / megküldi szavazólapját. 
 
Szavazás eredményének megállapítása: A szavazásra megszabott határidő utolsó napját 
követő három napon belül - ha valamennyi tag 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. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, vagy ha valamennyi 
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
 
 
Transzparencia: Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a beérkezett szavazólapokat az elnökség a 

egyesület honlapján nem teszi közzé, ugyanakkor a szavazás eredményének megállapítását 
követően bármelyik tag írásbeli kérésére az elektronikusan érkezett és a postai úton átvett 
valamennyi szavazólap megtekintését, online felületen keresztül a kérelmet beadó 
tagnak/tagoknak lehetővé tesszük. 
 
 
Berettyóújfalu, 2021. 01. 26. 
 
A Bihari Lövészklub Elnöksége nevében, Hegedűs Péter elnök. 
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