
MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT
SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MTKK SE 1122 Budapest, Csaba u. 17. mf. 1.
email: mtkk.elnokseg@gmail.com; web: https://mtkk.hu/

Nyilvántartási szám: 13-02-0003126; Adószám: 18692433-1-43
Bankszámlaszám: 10402283-49555656-51561001

MEGHÍVÓ

A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET (Székhely: 1122 Budapest, Csaba u.
17 mf. 1.; Adószám: 18692433-1-41 ; Nyilvántartási szám: 13-02-0003126)

2023.03.18-án 14:00 perces kezdettel

ONLINE KÖZGYŰLÉST
tart, melyre az egyesület minden tagját várjuk.

Napirendi pontok:

1. A közgyűlést levezető és adminisztráló személyek megválasztása
2. Tisztségviselők választása
3. 2022. évi beszámoló az egyesület tevékenységéről
4. 2022. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés
5. 1%
6. Tagdíj
7. Nyári tábor
8. 2023. évi tervek és költségvetés

Jelentkezés a közgyűlésre

Kérjük, feltétlen jelezzétek részvételi szándékotokat a közgyűlésen mihamarabb, de legkésőbb
március 10-ig.

Mivel az online közgyűlés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell a résztvevők adatait (név, lakcím),
ezért a jelentkezéshez töltsétek ki az alábbi űrlapot vagy küldjétek el emailben az adatokat
Horváthné Varga Judit részére az mtkk.elnokseg@gmail.com címre.

JELENTKEZÉS A KÖZGYŰLÉSRE

Megismételt közgyűlés

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele részt vesz.
Amennyiben közgyűlésünk a jelenlévők száma miatt határozatképtelen, úgy 2023.03.25-én 14:00
perces kezdettel megismételt online közgyűlést hívunk össze, amely a résztvevők számától
függetlenül határozatképes.
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Részvétel meghatalmazott útján

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagok (rendes tagok) meghatalmazott útján is képviseltethetik
magukat és leadhatják szavazatukat. A meghatalmazás egy teljes bizonyító erejű a magánokirat,
melyet kétféle módon hitelesíthettek:

● két tanúval vagy

● elektronikus hitelesítéssel

Mindkettőhöz küldünk meghatalmazást, valamint egy útmutatót az AVDH hitelesítéshez:
● Meghatalmazás tanúkkal hitelesítve

● Meghatalmazás AVDH hitelesítéssel

● AVDH használati útmutató

Ha két tanúval végzitek a hitelesítést, akkor töltsétek ki a meghatalmazást, írjátok alá, írassátok alá
két tanúval, szkenneljétek be vagy fotózzátok le, és küldjétek el az mtkk.elnokseg@gmail.com email
címre legkésőbb két nappal a közgyűlés előtt.

Ha AVDH-val végzitek a hitelesítést, akkor töltsétek ki a meghatalmazást (aláírni nem kell, ezt
elvégzi az AVDH), hitelesítsétek AVDH-val, és a hitelesített PDF fájlt küldjétek el az
mtkk.elnokseg@gmail.com email címre legkésőbb két nappal a közgyűlés előtt.

Szavazóképesség és tagdíjbefizetés

A közgyűlésen a határozatok meghozatalakor nem szavazhat az, akinek tagdíjhátraléka van.
Kérjük az esetleges tartozások rendezését a közgyűlést megelőzően.

Tájékoztatás felvétel készítéséről

Tájékoztatunk benneteket, hogy a közgyűlésről videofelvétel készül.

Az online közgyűlésen történő részvétel műszaki feltételei

Az online közgyűlés megtartásához a ZOOM szoftvert használjuk. A meghívottak az ülés kezdete
előtt emailben megkapják a Zoom megbeszéléshez szükséges belépési linket. (A Zoom program
telepítéséről és használatáról ITT találtok információt.)

A közgyűlésen részt vevők azonosítása a rendszerbe történő bejelentkezés során történik. Kérjük,
olyan eszközzel (számítógép, tablet, mobiltelefon) jelentkezz be, amelyen működik a kamera és a
mikrofon, tehát láthatjuk az arcodat, és hallhatjuk a hangodat.

Kérjük szíves részvételeteket a közgyűlésen!

Budapest, 2023.02.25.

Tisztelettel:

Csányi Zita

MTKK SE elnök
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