TÁJÉKOZTATÁS ÍRÁSBELI SZAVAZÁS ELRENDELÉSÉRŐL
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöksége
ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményez.
A MOKSZ elnöksége is részt vesz a társadalmi szerepvállalásban, amely a járvány tovább
terjedésének megelőzéséhez, illetőleg káros következményeinek csökkentéséhez szükséges, így
rendhagyó módon a 2020. évi beszámoló, valamint a 2021. évi pénzügyi terv elfogadása során a
közgyűlés megtartását mellőzi, helyette írásbeli szavazást rendel el a tagok egészségének
megőrzése érdekében.
A határozati javaslatokhoz kapcsolódó részletes tájékoztató anyagok a szavazásra történő felhívással
egyidejűleg kerülnek megküldésre.
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés ca) pontja alapján a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell
biztosítani, így a szavazatok beküldési határideje: 2021. május 30.
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés cb) pontja alapján a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni
kell.
3:20. § [Határozathozatal ülés tartása nélkül]
(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra
vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati
jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
*
(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag
vagy alapító 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 vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási
határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napja.
A fentiek okán kérjük tisztelettel a tagokat, hogy a megküldött dokumentumok figyelembevételével, a
jelen Tájékoztatás mellékletét képező szavazólapok alkalmazásával vegyenek részt a szavazásban.
Kizárólag azok a szavazólapok érvényesek, ahol a szavazó egyetlen választ jelöl meg X-szel, amely
„igen”, „nem” vagy „tartózkodik” lehet.
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A szavazólapokat kérem, hogy elektronikus úton küldjék meg az alábbi e-mail címre 2021. május 30.
napjáig: info@hunskate.hu,
Az írásbeli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha az adott határozattervezet vonatkozásában a
szavazásra jogosultak több, mint fele érvényes szavazatot ad le, a szavazatot a fenti határidőig
elektronikus úton, a megadott e-mail elérhetőségre eljuttatta a MOKSZ részére.
Az írásbeli határozathozatali eljáráson minden tag egy szavazati joggal rendelkezik, melyet a tag
törvényes képviselője vagy a megbízó tag eredeti aláírásával és bélyegzővel ellátott
meghatalmazással rendelkező megbízottja útján gyakorol.
Meghatalmazottak esetén kérjük, hogy a szabályszerű írásbeli meghatalmazást a szavazólappal
egyidejűleg

szíveskedjenek

megküldeni.

Meghatalmazási

formanyomtatvány

és

további

dokumentumok a MOKSZ honlapjáról (http://hunskate.hu/szovetseg/dokumentumtar) letölthetők,
valamint megtalálhatók jelen tájékoztatás mellékleteként.
Amennyiben a megküldött dokumentumok vonatkozásában kérdések merülnek fel Önökben, írásban
állunk rendelkezésükre 2021. május 16. napjáig.
A határidőn belül beérkezett szavazatokat a beérkezési határidőt követő 24 órán belül összegezzük, a
határozatokról jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet elektronikus úton további 24 órán belül
megküldünk a tagszervezeteknek.
A

szavazatszámolási

feladatokat

Borsodi

Eszter

és

Lebek

jegyzőkönyvhitelesítők is egyben.

Budapest, 2021. május 13.
Tisztelettel:

Váradi Orsolya ügyvezető igazgató
MOKSZ
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