A KEP 2020. évi
digitális/on-line keretek között megrendezésre kerülő
Közgyűlése,
amelyet 2020. április 21-én, (kedden) tartunk a rendkívüli helyzetre való tekintettel digitális / on-line
keretek között az alábbi feltételekkel:
digitális/on-line Közgyűlés a Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete (a veszélyhelyzet során a
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezésekről) alapján, annak betartásával és így a Közgyűlés jogszerűségének biztosításával
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 KEP elnöke Vasvári József klubigazgatót jelölte ki, a 102/2020 (IV.10) Korm.rendelet 4.§ (3)
bekezdése alapján a Közgyűlés levezetésére és a jegyzőkönyv elkészítésére.
Vasvári József levezető elnök ezúton tájékoztatja a résztvevőket a Közgyűlés napirendjéről:
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
Vasvári József levezető elnök szavazásra kéri fel tagjainkat:
Mellette: __ Ellene:___Tartózkodik:___
1.) A digitális formátumú / on-line Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:
Vasvári József levezető elnök ezúton terjeszti fel a Közgyűlés résztvevői számára,
tisztségviselőknek az alábbi személyeket:
c. Jegyzőkönyv vezető, digitális formátumú közgyűlés levezetője: Vasvári József
klubigazgató
d. Jegyzőkönyv hitelesítők: Prof.Marinovich Endre a KEP társelnöke és Gyebnár
Károly a KEP szenátora
Vasvári József levezető elnök szavazásra kéri fel tagjainkat:
Mellette: __ Ellene:___Tartózkodik:___

2.) Beszámoló és Közhasznúsági jelentés a KEP 2019. évi tevékenységéről, felterjesztő:
Dr.Czeglédi József elnök
Vasvári József levezető elnök
 tájékoztatja a Közgyűlés részvevőit, hogy Dr.Czeglédi József elnök úr 2019.évi beszámolója
és Közhasznúsági jelentése az alábbi linken érhető el: http://www.kepcp.hu/KEP-KHjel2019.pdf,
 felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy olvassák el Dr.Czeglédi József elnök úr 2019.évi
beszámolóját és Közhasznúsági jelentését
 ezt követően kéri, a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a KEP 2019.évi beszámolójáról
és Közhasznúsági jelentésének elfogadásáról:
Mellette: __ Ellene:___Tartózkodik:___
3.) Pénzügyi beszámoló, felterjesztő: Gyömbér Ákos gazdasági felelős
Vasvári József levezető elnök
 tájékoztatja a Közgyűlés részvevőit, hogy Gyömbér Ákos gazdasági felelős pénzügyi
beszámolója az alábbi linken érhető el: http://www.kepcp.hu/KEP-PU-Besz-2019.pdf,
 felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy olvassák el Gyömbér Ákos gazdasági felelős pénzügyi
beszámolóját
 ezt követően kéri, a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a KEP 2019.évi Pénzügyi
beszámolójának elfogadásáról:
Mellette: __ Ellene:___Tartózkodik:___
4.) Felügyelő Bizottság jelentés, felterjesztő: Gendur András FB elnök
Vasvári József levezető elnök
 tájékoztatja a Közgyűlés részvevőit, hogy Gendur András FB elnök Felügyelő Bizottsági
jelentése az alábbi linken érhető el: http://www.kepcp.hu/KEP-FB-2019.pdf,
 felkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy olvassák el Gendur András FB elnök Felügyelő
Bizottsági jelentését
 ezt követően kéri, a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a KEP 2019.évi Felügyelő
Bizottsági jelentésének elfogadásáról:
Mellette: __ Ellene:___Tartózkodik:___
5.) Egyebek – hozzászólások
Vasvári József levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit, hogy 1 hozzászólás érkezett a
2020.04.12-i határidőig:
2020.04.07-én 10:47-kor Juhász Imre tagtársunk felterjesztette:
Tisztelt Elnök úr,
javaslom, hogy a közgyűlés programjában feltüntetve emlékezzünk meg a minap
tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Fazakas Szabolcs tagtársunkról.
Üdvözlettel:
Juhász Imre
Vasvári József levezető elnök tájékoztatta Juhász Imre tagtársunkat, hogy: A felvetéseddel teljes
mértékig egyetértünk, köszönjük!
Minket is megdöbbentett alelnökünk Dr.Fazakas Szabolcs, tagtársunk, szenátorunk
tragikus halála,
amelyet úgy éreztük azonnal közölnünk kell tagjainkkal így már másnap honlapunk fő
oldalán megemlékeztünk – és azóta is első helyen emlékezünk.

Vasvári József levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit a digitális formátumú / on-line
Közgyűlés szavazási rendjéről:
1.) tagjaink jelen e-Mail üzenettel megkapják a KEP 2020.évi Közgyűlésének beszámolóit,
hozzászólásait, amelyek a KEP honlapján (www.kepcp.hu) is megjelentetésre kerülnek
2.) felkérjük tagjanikat, hogy SZAVAZZANAK 2020.04.21-ig, amelyet az alábbi módok egyikén
tehetnek meg:
a. jelen e-Mail üzenetre válaszolva, akár a sárga mezők bejelölésével, akár külön az egyes
pontokra vonatkozóan.
A hitelesítést a küldő és a fogadó számítógépe igazolja.
b. a KEP honlapján (http://www.kepcp.hu/kozgymodul_01.htm ) 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 on-line 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.
Köszönöm aktív részvételüket,

Vasvári József
a Közgyűlés levezető elnöke




Adatkezelési szabályzatunk
Leiratkozás a hírlevélről

