Tisztelt Tag!

Tisztelettel meghívom az alábbi meghívóval az OÚME 2022. április 3.-ai Éves közgyűlésére.

A napirendi pontokban tárgyalni tervezett kérdések fontosságára figyelemmel a részvételére feltétlenül
számítok.

Böhm Márta Anna
elnök
Meghívó

Az Odaadás Útja Magyarország Egyesület (székhely: 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1)
elektronikus hírközlő eszköz használatával megtartandó Éves közgyűlésére
A közgyűlés ideje: 2022. április 3. 17.00 óra
Helyszíne: elektronikusan az alábbiakban meghatározott Zoom chatszoba: BHAKTI MARGA
HUNGARY PROGRAM CSATORNA
https://us02web.zoom.us/j/4426368662
A közgyűlés elektronikus úton a Zoom alkalmazáson, a fent meghatározott chatszobában keresztül
kerül megtartásra. A közgyűlésre vonatkozóan az OÚME elnöke minden tag részére elektronikus
értesítést küld, amely tartalmazza a közgyűlésre történő online belépést lehetővé tevő linket, amelyen
keresztül a tagoknak lehetősége van választása szerint elektronikus úton csatlakozni a közgyűléshez.
A közgyűlésen a tagok számítógépes, telefonos internet kapcsolaton keresztül, a fenti alkalmazás
segítségével vehetnek részt. Az elektronikus részvételhez olyan az internetes kapcsolódásra képes
eszköz szükséges, amely lehetővé teszi a kép- és a hang egyidejű továbbítását a tag eszközéről, illetve
a kép- és a hang egyidejű fogadását a tag eszközén (online videó- és hangkapcsolat). A tagokat az
egyesület elnöke személyesen ismeri, ezért az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés b)
ba) pontja alapján a személyazonosság igazolásának módját külön nem kell meghatározni, a tagokat a
közgyűlésbe való bekapcsolódásukat közvetlenül követően az elnök a képernyőn keresztül azonosítja,
illetve a bejelentkezést követően a tag is köteles megnevezni magát és a számítógépe, mobiltelefonja
kamerája vagy az ilyen eszközhöz kapcsolt kamera előtt úgy elhelyezkedni, amely lehetővé teszi
legalább a teljes arcának a képernyőn való megjelenését.
A közgyűlés tervezett napirendje:
1. napirendi pont: Az OÚME székhelyének módosítása a 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 27. szám
alá.
2. napirendi pont: Az egyesület székhelyének változására figyelemmel döntés az alapszabály
módosításáról
3.
4.
5.
6.
7.

napirendi pont: A könyvelő beszámolója
napirendi pont: Az Egyesület elnökének beszámolója
Ashram Projekt 2022. évi terveiről
Az új egyesületi tagok felvétele
Egyéb

Tájékoztató a határozati javaslatokról:

A közgyűlésen az Egyesület székhelyének módosítására kerül sor. A székhely módosítása az
alapszabály módosítását is igényli, ezért az ehhez szükséges alapszabály módosítás is napirendi
pontként szerepel. Egyúttal tájékoztatom az Egyesületi tagokat, hogy az Egyesület új székhelyeként az
Egyesület által megvásárolt, saját tulajdonában álló ingatlant javaslom.

A határozati javaslatok:

1. napirendi pont:
„A közgyűlés az egyesület székhelyét 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 27. szám alá helyezi át, amely
ingatlant az egyesület tulajdonosként jogszerűen használhat.”

2. napirendi pont:
„A közgyűlés az OÚME alapszabályának I.4. pontját a következő új I.4 pontra módosítja:
„Az egyesület székhelye: 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 27.”
Az alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak.”

A közgyűlés lebonyolítása
Az OÚME alapszabálya az elektronikus hírközlő eszközök használatának szabályait az egyesület
működésében nem tartalmazza. Erre figyelemmel az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 4.§ (1)
bekezdésére figyelemmel közli a tagokkal a közgyűlésnek az elnökség által megállapított szabályait,
melyek a következők:
1. Az elektronikus úton megtartott közgyűlést olyan internetes alkalmazás segítségével kell
megtartani, amely a hang- és a kép egyidejű rögzítését lehetővé teszi.
2. A közgyűlésről az elnök a hangot- és a képet is rögzítő felvételt készít.
3. A közgyűlést a közgyűlés által választott levezető elnök – a továbbiakban levezető elnök –
vezeti le. A közgyűlésen a szót a levezető elnök adja meg az egyes tagoknak.
4. A tagok valamennyi hozzászólásuk kezdetén kötelesek nevüket jól érthetően elmondani a
hozzászóló személyének beazonosíthatósága érdekében.
5. A határozati javaslatokat a tagok javaslatainak, hozzászólásainak elhangzását követően a
levezető elnök teszi fel szavazásra. A szavazatokat a tagok nyilvánosan, a nevük és a határozati
javaslat elfogadására vonatkozó „igen” vagy „nem” szavazatuk bemondásával teszik meg. A
tagok jogosultak a határozati javaslat elfogadása során a „tartózkodom” szó használatával a
szavazástól tartózkodni is. Valamennyi tag szavazatát követően a szavazás eredményét a
levezető elnök állapítja meg, majd a javaslat elfogadása esetén az elfogadott határozat
szövegét fel is olvassa a közgyűlésnek. A határozathozatal során a „nem” és a „tartózkodom”
szavazatokat a javaslatot elutasító, míg az „igen” szavazatokat a javaslatot elfogadó
szavazatként kell figyelembe venni. A határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az adott
kérdésben az alapszabályban előírt támogató szavazatot a határozati javaslat megkapja.
6. A közgyűlésről az ott elhangzottak lényegét rögzítő jegyzőkönyv készül, melyet a közgyűlés
által választott levezető elnök és egy a közgyűlés által a jegyzőkönyv hitelesítőjének
megválasztott tag, valamint a közgyűlés által választott jegyzőkönyvvezető ír alá, erre
figyelemmel ezért a közgyűlés először levezető elnököt, jegyzőkönyv hitelesítőt és
jegyzőkönyvvezetőt választ.
7. A közgyűlésen a tagok először a közgyűlés megtartását szavazzák meg, a közgyűlés csak
akkor tartható meg, ha annak megtartásával a szavazatával valamennyi tag egyetért. A
közgyűlés ezt követően a levezető elnök javaslatára megszavazza a napirendjét, melyre az
elnök és bármely tag is tehet javaslatot.

8. A napirend elfogadását követően a levezető elnök vezeti le a közgyűlést. Az egyes napirendi
pontok tárgyalásának megkezdésekor a levezető elnök a közgyűlés számára jól hallhatóan
bemondja a napirendi pont számát és címét. Ezt követően a közgyűlés megkezdi a napirendi
pont tárgyalását a napirendi pontra való javaslat és annak indokainak a levezető elnök általi
ismertetésével. Ezt követően a levezető elnök a napirendi ponthoz hozzászólni kívánó tagok
számára, az általa megállapított sorrendben megadja a szót a tagoknak. Amikor valamennyi
hozzászólásra jelentkező tag hozzászólása elhangzott és több hozzászóló már a levezető elnök
külön felhívására sem jelentkezik, a levezető elnök a napirendi pontban tárgyalt határozati
javaslat elfogadásáról szavazást rendel el. A szavazás során az 5. pont szerint kell eljárni.
9. Amikor valamennyi napirendi pont tárgyalása befejeződött, a levezető elnök a közgyűlés
berekesztésére történő figyelmeztetést követően – amennyiben további hozzászóló nincs –
berekeszti a közgyűlést.

A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a
döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának
körülményeit is. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.
A jogi személy ügyvezetése köteles - ideértve a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy
más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével történő tájékoztatást is megtenni mindent annak érdekében, hogy a tagok a döntéshozatallal összefüggő, az 502/2020. (XI.16.)
Korm. rendelet (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és okiratokat megkapják, valamint, hogy a meghozott
döntésekről tájékoztatást kapjanak.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

3:18. § [Határozatképesség]
(1) A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell.
(2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
3:76. § [Határozathozatal, megismételt közgyűlés]
(1) Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához
a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
(3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot
legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
3:19. § [Határozathozatal]
(1) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe
vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó
szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél
alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egyhangúságot
ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
Bécs, 2022. március 23.
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