HIRDETMÉNY
A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület
küldöttválasztásáról
Jelen hirdetmény útján értesítjük tisztelt tagjainkat, hogy a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület
Igazgatósága az Alapszabály 11. 1. bekezdése, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16) Korm. r. 4. §-a, és a Ptk. 3:20.
§-ban foglalt rendelkezések alapján úgy döntött, hogy az Egyesület küldöttválasztó gyűléseit ülés tartása nélkül, levélszavazással bonyolítja le.
Az egyesületi tagok a Jelölő Bizottság által az Alapszabály szerint összeállított listán felül további jelöltállítási jogukkal
2022. január 5–7. között élhetnek. A jelöléseket és az elfogadó nyilatkozatokat a Jelölő Bizottság e-mail-címére elektronikus úton lehet megküldeni. Mind a jelölő egyesületi tag által kitöltött jelölési adatlapot, mind a jelölt elfogadó nyilatkozatát elektronikusan (AVDH-hitelesítéssel, tanúk nélkül) vagy kinyomtatva és aláírva két tanúval ellátva pdf formátumban
csatolva szükséges megküldeni. Csak az így kitöltött és visszaküldött jelölések és elfogadó nyilatkozatok érvényesek.
A jelölési határidőt követően a Jelölő Bizottság a jelöltlistát 2022. január 10-én véglegesíti. Az Egyesület a jelöltlistát és
a szavazólapokat a választási régióknak megfelelően postai úton elsőbbségi küldeményként megküldi az egyesületi
tagoknak és az Egyesület honlapján is elérhetővé teszi.
Minden tag annyi számú küldöttre, illetve pótküldöttre szavazhat, amennyi küldötti, illetve pótküldötti hely meghatározásra került a tag lakóhelye szerinti régió tekintetében. A szavazólapokat 2022. 01. 31-én 24.00-óráig kell visszaküldeni,
azok a szavazatok érvényesek, amelyek eddig az időpontig az egyesület postacímére, illetve a megadott e-mail-címére
beérkeznek.
A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely, adóazonosító),
tartalmazza a tag aláírását és a konkrét jelöltekre leadott szavazatokat, illetve elektronikus beküldés esetén a szavazó
lapot AVDH-hitelesítéssel látták el vagy két tanú aláírásával és pdf formában beszkennelve küldték meg.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az Egyesület részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte az adott régió tekintetében a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül az Igazgatóság megállapítja a szavazás
eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. Azok a személyek tekinthetők megválasztottnak, akik
egyszerű szótöbbséggel a szavazatok több mint felét megkapták, és közülük a legtöbb szavazattal rendelkeznek. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, azaz 2021. január 31.
Amennyiben a szavazás valamely régióban eredménytelennek bizonyult, a megismételt szavazásra 2022. február 8. és
2022. február 15. között kerül sor. A megismételt szavazásra már új küldöttet és pótküldöttet jelölni nem lehet, szavazni az
első szavazásra megküldött küldöttlistán szereplő jelöltekre lehet. Az igazgatóság az eredménytelen szavazásról szóló
tájékoztatás megküldésével együtt megküldi a megismételt szavazáshoz szükséges szavazólapokat.
A szavazólapokat 2022. 02.1 5-én 24.00-óráig kell visszaküldeni, azok a szavazatok érvényesek, amelyek ezen időpontig
az Egyesület postacímére, illetve a megadott e-mail-címre beérkeznek. A megismételt szavazás a leadott szavazatok
számára tekintet nélkül eredményes. A szavazás eredményének megállapítása és a tagok tájékoztatása megegyezik a
normál szavazás menetével.
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