
 

 

 

Tárgy: Meghívó közgyűlésre Ikt. szám: K-15.2022 

 
MEGHÍVÓ 

 

A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság ügyvezető elnöke: Dr. Tarján Gabri-
ella a 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban 2020. évi LVIII. tv.) 106. § (1) bekezdés a) pontja és 
az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
közgyűlés tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével történő megtartá-
sát kezdeményezem, amely során a 2020. évi LVIII. tv. 107. §-ában és a Rendelet 4. §-ában foglalt 
szabályainak betartásával járok el. 

 
A fentiek alapján a közgyűlést az alábbiak szerint összehívom:  

A közgyűlés időpontja: 2022. május 18. 18.00 óra 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az Alapszabály H) cikk I. fejezet (3) pontja szerint a megismételt közgyűlés 
időpontja: 2022. május 22. 20:00 óra.  

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

 
A) Az igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 

kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz megjelölése: 

A közgyűlés a kép- és hang tényleges időben történő közvetítésére képes Google Meet nyilvános prog-
rammal kerül megtartásra (https://meet.google.com/), melyhez valamennyi tag (a közgyűlésre és a 
megismételt közgyűlésre egyaránt) az elnök által generált alábbi link birtokában képes csatlakozni: 

https://meet.google.com/qsu-vxte-hks 

A személyazonosság igazolásának módja: személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi 
igazolvány, jogosítvány, útlevél) felmutatása. Kérjük, készítsék elő a részvételhez. 

Amennyiben személyesen nem tud megjelenni a közgyűlésen képviseltetheti magát írásbeli teljes bi-
zonyító erejű magánokiratba foglalt (2 tanú aláírása mellett) meghatalmazással, figyelemmel az alap-
szabály H) cikk I. fejezetének (11) pontjában foglalt rendelkezésre. 

 
B) Napirendi pontok: 

1. Megnyitó (jelenlévők számbavétele) 
2. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, napirend elfogadása 
3. Az Elnökség beszámolója az egyesület 2021. gazdasági évről  
4. Az Elnökség beszámolója a társaság 2021. évi gazdálkodásáról 
5. A beszámoló elfogadása 
6. Az Elnökség beszámolója az egyesület jelenlegi helyzetéről, jövőbeli lehetőségek megtár-

gyalása 
7. Egyebek 



 

 

 

 

C) Az elnök által javasolt közgyűlési határozatok a következők: 

2. napirendi pont  
Határozati javaslat: A közgyűlés a napirendet elfogadja. 

3. napirendi pont 
Határozati javaslat: A közgyűlés az Elnökség 2021. gazdasági évről szóló beszámolóját 
elfogadja. 

4. napirendi pont 
Határozati javaslat: A közgyűlés az Elnökség 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját 
elfogadja. 

5. napirendi pont  
Határozati javaslat: A közgyűlés az Egyesület 2021. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi 
beszámolót és az annak alapját képező dokumentumokat, közhasznúsági jelentését elfo-
gadja. 

6. napirendi pont  
Határozati javaslat: A közgyűlés az Elnökség beszámolóját az egyesület jelenlegi helyze-
téről, jövőbeli lehetőségekről elfogadja. 

7. napirendi pont  
Határozati javaslat: Adott esetben helyben meghatározva (valamennyi tag részvétele ese-
tén). 

 

* * * 

 

A fentiekre tekintettel kérem, hogy az Egyesület tagjaként a jelen Elnöki meghívó alapján 
szíveskedjen a közgyűlésen részt venni, és a napirendi pontokban szavazni. 

 

A szavazás módja: Az adott napirendi pont határozati javaslat ismertetését követően a jelen lévő tagok 
egyenként, a levezető elnök felszólítására határozott „Igen”, „Nem”, vagy „Tartózkodom” kijelentéssel 
teszi meg a szavazatát. 

 

Tisztelettel, 

 

Kelt: Vác, 2022. május 3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Tarján Gabriella 
elnök 

 


