
i

,oo*nn'n"o;

é,, 
+o]

]@rrsur$'

Tisztelt Közgyűlés! ,

Törökné Kaufmann Zsuzsanna elnök megbízásából, az EGVE Alapszabályának ll1.1.]_1.n) pontjában

meghatározottak szerint elektronikus szavazásra bocsátom az alábbi napirendi pontokhoz tartozó, és

a szavazó lapokon szereplő határozati javaslatokat.

1. A napirendi pontok elfogadása

2. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és két fő hitelesítő, mint számláló bizottság

e lfogadása

3. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

4, Gazdasági vezető beszámolója a 2019. évről

5, Számviteli Beszámoló elfogadása

6. Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól
-]. Gazdasági vezető beszámolója a 2020. évi költségvetésről

8. Alapszabály módosításának elfogadása

9. Szervezeti Működési Szabályzat módosításának elfogadása

Kérem, hogy válaszlevelének tárgyában tüntesse fel: Elektronikus szavazás

A szavazat leadása a jelen felhívás mellékleteként megküldött szavazólapok kitöltésével és az

egve @egve, h u cím re történő vissza kü ldésével történik.

Az elektronikus szavazás során a szavazatok leadása: 2020.05.20.10.00 órától 2020.05.21. 10.00

óráig.

Az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszköz az EGVE tagnyilvántartásában szereplő elektronikus
levélcím.

Tájékoztatom, hogy az elektronikus szavazás során leadott szavazat akkor érvényes, ha:

. az eRve@egve.hu címre

. a szavazáshoz nyilvántartásba vett elektronikus levélcímről
o a mellékelten megküldött szavazólapok kitöltésével
. a jelen felhívásban meghatározott idősávban érkezik és
o a leadott szavazat és a személyazonosság egyértelműen értelmezhető.

A szavazólapok vísszaküldése elektronikus levélként vagy szkennelve csatolmányként egyaránt

megfelelő.

Az elektronikus szavazás részletes eredménye közzétételre kerül.

Budapest, 2020. május 5.

Tisztelettel: Nagy Linda

ügyintéző
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Tájékoztató a szavazó lapok kitöItéséről, az elektronikus
Közgyű!és menetérőI:

Ön kézhez kapta a Meghívót, mely tartalmazza a napirendi pontokat.

Kézhez kapta a napirendi pontokhoz tartozó anyagokat szíves áttekintésre.

Valamint kapott annyi darab szavazólapot, ahány napirendi pont van.

Kérem, a napirendi pontokhoz tartozó szavazólapokat értelemszerűen legyen szíves kitölteni, majd
beszkennelve válasz emailben (egve@egve.hu) visszaküldeni.

Az EGVE iroda, a beérkezést követően összesíti, hitelesíti és közzéteszi azígy meghozott
határozatokat és az erről készült jegyzőkönyvet.

További teendóje n incs, köszönjü k szavazatát !

Budapest, 2020. május 5.

EGVE lroda
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