MEGHÍVÓ
a KEP 2020. évi
digitális/on-line keretek között megrendezésre kerülő
Közgyűlésére,
amelyet 2020. április 21-én, (kedden) tartunk a rendkívüli helyzetre való tekintettel
digitális / on-line keretek között az alábbi feltételekkel:
a Közgyűlés
formája
ideje
helyszíne
résztvevők

: digitális formátumú – on-line Közgyűlés
: 2020.04.21.
: egyesületünk honlapja www.kepcp.hu
: egyesületünk tagsága

Határidők / feladatok:
2020.04.07-ig : tagok kiértesítése az on-line Közgyűlésről (testesíti a meghívót)
részletes napirend megküldésével és a szavazás módjáról
2020.04.14-ig: tagoknak kiküldésre kerül a KEP Közhasznúsági Jelentése, Pénzügyi
beszámolója, Felügyelő Bizottsági beszámolója, egyebek-hozzászólások
2020.04.21-ig: tagoktól e-Mail útján / KEP honlapon on-line bekérjük szavazataikat
A Közgyűlés döntését a honlapon publikáljuk.
a Közgyűlés Napirendje:
1.) A digitális formátumú / on-line Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:
a. Jegyzőkönyv vezető, digitális formátumú közgyűlés levezetője: Vasvári
József klubigazgató
b. Jegyzőkönyv hitelesítők: Prof.Marinovich Endre a KEP társelnöke és
Gyebnár Károly a KEP szenátora
2.) Beszámoló és Közhasznúsági jelentés a KEP 2019. évi tevékenységéről, felterjesztő:
Dr.Czeglédi József elnök
3.) Pénzügyi beszámoló, felterjesztő: Gyömbér Ákos gazdasági felelős
4.) Felügyelő Bizottság jelentése, felterjesztő: Gendur András FB elnök
5.) Egyebek – hozzászólások – e-Mail formátumban kérjük megküldeni az
info@kepcp.hu –ra 2020.04.12-ig!
a digitális formátumú / on-line Közgyűlés szavazási rendje:
1.) tagjaink megkapják a KEP 2020.évi Közgyűlésének beszámolóit, hozzászólásait
2020.04.14-ig e-Mail útján és a KEP honlapján (www.kepcp.hu) publikálva
2.) tagjainktól bekérjük szavazataikat 2020.04.21-ig, amelyet az alábbi módok egyikén
tehetnek meg:
a. válasz e-Mail üzenetben – megküldött űrlap kitöltésével – a hitelesítést a küldő és
a fogadó számítógépe igazolja

b. a KEP honlapján (www.kepcp.hu) KEP 2020.évi Közgyűlési szavazási modul

használatával, e-Mail cím hitelesítéssel
3.) a Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a +1 fő részt vesz. Amennyiben a Közgyűlés
nem határozatképes, abban az esetben a Közgyűlés 2020.április 22-re azonos napirenddel
és az eddig beérkezett szavazatokkal kerül elnapolásra, amely a résztvevők/szavazók
számától függetlenül határozatképes.
A rendezvényre valamennyi KEP tagot és érdeklődőt tisztelettel meghívunk, minden
további információt e-Mail útján megküldünk és a KEP honlapján (www.kepcp.hu)
publikálunk!
A Közgyűlés határozatképessége érdekében kérjük tagjainkat, hogy kiemelt figyelmet
fordítsanak a megküldött e-Mail üzeneteinkre, határidőkre és aktívan vegyenek részt az online szavazáson.
Aki nem tud részt venni az április 21-i Közgyűlésen, szíveskedjen írásban közgyűlési
képviseletére teljeskörű felhatalmazást adni valamelyik tagtársunknak április 14-ig.
Ilyen felhatalmazást szívesen fogad akár a KEP szenátora Gyebnár Károly, e-Mail:
info@kepcp.hu,
akár a KEP felügyelő bizottsága elnöke Gendur András e-Mail: info@kepcp.hu. A segítő
készséget ezúton is köszönjük – a felhatalmazásra formanyomtatvány a KEP titkárságon
igényelhető: info@kepcp.hu.
Tisztelt Tagtársak!
Tekintettel a rendkívüli egészségügyi vészhelyzetre a digitális Közgyűlés fő célja most a KEP
2019-évi tevékenységének értékelése, a három előírt beszámoló elfogadása.
Ezt megkönnyíti számunkra, hogy a KEP 2020-ra színvonalas munkája alapján minden
korábbinál nagyobb NEA támogatást kapott. Ezért kérjük, hogy hozzászólásaiknál is maradjunk a
napirendnél.
HÍREK - INFORMÁCIÓK
TAGDÍJ BEFIZETÉS:
Kérjük tagjainktól a tagdíj sürgős befizetését,
ha eddig még nem tették meg. A 2020. évi
tagdíjjal együtt történhet az elmaradt tagdíj
befizetése is egy összegben. A 2020. évi egyéni
KEP tagdíj változatlanul 5 ezer Ft, az ifjúsági
tagdíj változatlanul 1 ezer Ft. A tagdíj befizetés
történhet csekken vagy átutalással a KEP bank
számlájára:
11600006-00000000-05061749,
ERSTE Bank. Kérjük a nevet és 2020. évi tagdíj
szöveget a Közlemény rovatba beírni. Külön
csekket nem küldünk.

1 % FELAJÁNLÁSA:
A KEP adószáma: 18178034-1-43. Ha teheti,
kérjük, ajánlja fel egyesületünknek
személyi jövedelemadójának 1 %-át,
amelyet számtalan közhasznú tevékenységünk
finanszírozására használunk fel. (A KEP
valamennyi tisztségviselője térítésmentesen
végzi munkáját.) A korábbi 1 %-os
felajánlásukat ezúton is köszönjük. Az 1 %-ról
rendelkező Nyilatkozatot a KEP honlapján is
megtalálja.

További információ: www.kepcp.hu.
Baráti üdvözlettel,

Dr. Czeglédi József
elnök

Vasvári József
klubigazgató

