
Éves tagsági gyűlésÉves tagsági gyűlés
Az  idén  március  21-én  kerül  sor  közösségünk  éves  tagsági  gyűlésére,  amely,  az  utolsó tagsági  gyűlés  mintájára,
távértekezés formájában fog lezajlani. 

Számítógépes  csatlakozási  lehetőséggel  nem  rendelkezők  személyesen  vehetnek  részt  a  találkozón  a  Házban,  az
egészségügyi óvintézkedések által előírt létszámig terjedőleg. Ezek a tagok időben kell jelezzék részvételi szándékukat a
Tanácsnak.  A fizikailag jelenlevők a találkozót  vászonra vetítve követhetik,  és  a  helyszínen felállított  számítógépeken
adhatják le szavazataikat.

A folyó év taggyűlései céljából új jelentkezési és választási jeligepárokat szerkesztett a Tanács. Ezeket a tagok a február 12-
i és február 26-i pénteki napokon vehetik fel a Házban délután 3 és 6 óra között.

A napirendi pontok lényege a vezetőségi beszámoló és az új Igazgatói Tanács megválasztása†.

Igazgatói Tanács (IT) megválasztása kétfordulós:

1. tanácstagok és ellenőrök megválasztása levélszavazással 
2. tisztségek (elnök, alelnök, pénztáros, titkár) megválasztása titkos szavazással

Kérjük azokat a tagokat, akik szerepet kívánnak vállalni  az elkövetkező két évben a Ház vezetőségében,  hogy írásban
értesítsék a jelenlegi IT-t a jelentkezési szándékukról. Határidő: február 13.

Február 18-án az IT írásban közli mindegyik jelölttel a összes jelentkező névsorát.

Ezt követően,  az alapszabályba foglaltak alapján,  a jelentkezők meg kell  erősítsék írásban,  hogy továbbra is jelöltetik
magukat, vagy, hogy visszalépnek a jelöltetésükből. Kérjük, hogy a választásokon indulók küldjenek magukról egy pár
mondatos bemutatkozót a választók számára. Határidő: február 23.

Február 23-án az IT közli  a tagsággal a jelöltek véglegesített  névjegyzékét, kinyomtatja a szavazólapokat, és összeállít
minden tag számára egy névre szóló választási levélcsomagot (1 szavazólap a jelöltek névsorával, 1 jelöletlen boríték, és 1,
az OMH címével ellátott és előre bélyegzett postai boríték). A csomagokat csak szavazásra jogosult tagok kapják.

Február 26-án, a pénteki vacsora felvételekor, a megjelenő tagok személyesen is átvehetik a választási levélcsomagjaikat. A
fel nem vett készleteket az IT február 27-án postán küldi el. Habár a tagsági díj befizetésére még lehetőség van a gyűlés
előtti 4-ik napig is, a február 23-a után befizetők a választási levélcsomag átvételéről saját maguk kell gondoskodjanak.

A szavazatszámlálás céljából szükség lesz egy legalább 3 tagú szavazat-ellenőrző bizottságra. Kérjük az erre önkéntesen
jelentkezőket adják meg nevüket és elérhetőségüket a Tanácsnak. Határidő: február 23.

A legközelebbi viszontlátásig is minden jót kívánunk,

Az OMH Igazgatói Tanácsa
2021. február 5.

† Emlékeztetni szeretnénk mindenkit, hogy csak azok szavazhatnak, akik kifizették a folyó évi tagsági díjat. A lejárt tagsági 
viszonnyal bírók jelen lehetnek, de nem szavazhatnak. Ezért kérünk mindenkit, fizesse be a tagsági díjat legkésőbb március 17-ével
bezárólag.

Other side in English.


