Jegyzőkönyv
Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület
Rendkívüli Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.
Időpont: 2020. november 27. 16:00 óra
Helyszín: ONLINE
Az elnökségi ülést Várkonyi Balázs, az Egyesület elnökségi tagja vezeti. A
jegyzőkönyvvezető Dolina Kinga titkár. A jegyzőkönyvet 2 jelen lévő elnökségi tag a
jegyzőkönyv zárásakor aláírásával hitelesíti.
A jelenléti ív szerint a 9 tagú elnökségből jelen van 8 tag a kezdő időpontban (online), név
szerint:
Nagy Sándor
Csányi Zoltán
Matócza Szabina
Ormós Zoltán
Őri Gergely
Szigetvári József
Várkonyi Balázs
Zabari István
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több,
mint fele jelen van.
Petró Éva, az egyesület jogásza is részt vesz az ülésen.
Napirendi pontok:
1, Tagi indítvány a 2020. november 30-i tisztújító taggyűlés napirendi pont
kiegészítésével kapcsolatban
2, Tagi indítvány a 2020. november 13-án érkezett tagi indítvány újratárgyalásával
kapcsolatban

1. napirendi pont
Ormós Zoltán tájékoztatja az Elnökségi tagokat, hogy a mai nap folyamán kihirdetett nem
ügydöntő tagi szavazás eredményeképp a tagság támogatja az elnökség azon javaslatát,
hogy a kialakult egyesületi helyzetre való tekintettel az elnökség egészítse ki a 2020.
november 30-i tisztújító taggyűlés napirendi pontjait. A kiegészítés a 2020. november 30i tisztújító taggyűlés elhalasztása egy későbbi időpontra.
Petró Éva megerősíti, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel, a jogszabály úgy
rendelkezik, hogy a jelenlegi elnökség mandátuma még a veszélyhelyzet megszűnését
követő 90 napig meghosszabbodik, hacsak a taggyűlés másképp nem dönt.

Az Elnök szavazásra bocsátotta a fent ismertetett javaslatot.
Az Elnökség
7 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
1 db Tartózkodás
mellett elfogadta a következő határozatot:
1./2020.11.27. számú határozat
Az Elnökségi tagok elfogadták a tagi indítványt és kiegészítik a 2020. november 30-i
tisztújító taggyűlés napirendi pontjait a következővel:
- Tisztújítás elhalasztása egy későbbi időpontra a kialakult helyzetre való tekintettel.
2, napirendi pont
A 2020. november 13-án az Elnökséghez érkezett két indítványt az elnökség 2020.
november 18-án elutasította a határidő rövidsége miatt. Ismét érkezett az elnökséghez
egy tagi indítvány, mely az eredeti indítvány újra tárgyalását kéri. Az elnökségi tagok újra
megvitatták az eredeti indítványt, amiben a tagok kérik, hogy a soron következő taggyűlés
napirendjébe az alábbi alapszabály-módosításról való döntés kerüljön be: ne legyen
tisztségenként korlátozva az elnökségi tagok újra választhatósága, illetve az Alapszabályba
kerüljön be, hogy az Egyesület rendes tagja egyéni vállalkozói tevékenységet folytató
magánszemély is lehessen.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a fenti indítványt.
Az Elnökség
8 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás
mellett elfogadta a következő határozatot:
2./2020.11.27. számú határozat
Az Elnökség kiegészíti a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait az indítványban szereplő
alapszabály módosítás napirendi pontjával.
Jegyzőkönyv lezárva: 17.00 órakor (kelt, mint fent).
……………………………………..
Várkonyi Balázs
Elnökségi tag

……………………………………..
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető

……………………………………..
Csányi Zoltán

……………………………………..
Matócza Szabina

Alelnök

Alelnök tag

