Tisztelt HKVSZ Tagok,
Tekintettel az 502/2020. Kormányrendelet értelmében a fennálló veszélyhelyzetre alkalmazandó
különleges rendelkezésekre, a HKVSZ Elnöksége kezdeményezte a
Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége 2020. évi rendes évzáró Közgyűlésének
írásbeli szavazásos formában való megtartását elektronikus, ill. postai úton leadott szavazatokkal,
szűkített napirend szerint. Ez a döntés lehetővé teszi, hogy a HKVSZ 2021. évben is a törvényi
kötelezettségeknek megfelelően működjön.
A 2020. évi évzáró Közgyűlés napirendje:
1. Szavazás a HKVSZ 2020. évi beszámolói (számviteli beszámoló, tevékenységi
beszámoló), illetve 2021. évi tevékenységi terve elfogadásáról
A hozzászólás és a szavazás módja:
A Tagok a szavazás és hozzászólás jogával 2021.05.31-ig 14:00-ig élhetnek az info@hkvsz.hu
címre küldött elektronikus levélben, vagy postai úton a HKVSZ címére (1191 Budapest, Ady
Endre út 28-30.) megküldve.
A szavazás ezen tájékoztatót követő szavazólap kitöltésével történik. A szavazólap elektronikusan
is elérhető, sőt, online változatban is a Közgyűlés weblapjáról, továbbá, a Közgyűléshez
kapcsolódó tájékoztató anyagok is ugyanitt!
Csak az a (postán vagy scannelve) visszaküldött szavazólap érvényes, amelyen fel van tüntetve a
közvetlen képviselő vagy a mandátummal rendelkező küldött (meghatalmazott) és a delegáló
szervezet neve, adószáma, e-mail címe, továbbá aláírással ellátott; az online szavazásnál lényeges,
hogy a tag HKVSZ-nél nyilvántartott e-mail címe legyen feltüntetve; ÉS a szavazólap legkésőbb
2021.05.31-én 14:00 óráig beérkezzen a HKVSZ-hez!
Az elektronikus ill. postai úton történő szavazással lebonyolított 2020. évi évzáró Közgyűlés
jegyzőkönyvét (határozatait, szavazatok eredményét) a HKVSZ honlapján a közgyűlés
weboldalán elérhető lesz 2021. május 31. 14:00 után.
Köszönjük Tagjaink együttműködését.
Melléklet (köv. oldal): Szavazólap, amely tartalmazza a határozati javaslatokat.

Határozati javaslatok és szavazólap a HKVSZ 2020. évi rendes évzáró
Közgyűlésére
Tag(vállalkozás) neve: ………………….……………………………………..……..
Képviselő neve: …………………………………..………………………………….
meghatalmazott neve (ha a tagvállalkozáson belül nem közvetlenül a képviselő
nyilatkozik):…………………..………………………………………………………..

adószám: (egyéni tag esetén nem releváns): ……………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………………..

HKVSZ Kgy-2021/1. sz. határozata:
Egyetértek azzal, hogy a 2020. évi rendes évzáró közgyűlést a HKVSZ
az 502/2020. Kormányrendeletnek megfelelően elektronikus
szavazásos formában tartsa meg.
igen □
nem □
tartózkodom □
HKVSZ Kgy-2021/2. sz. határozata:
A HKVSZ 2020. évi számviteli beszámolóját („mérleg”) elfogadom.
igen □
nem □
tartózkodom □
HKVSZ Kgy-2021/3. sz. határozata:
A HKVSZ 2020. évi tevékenységi beszámolóját és a 2021. évi
tevékenységi tervét elfogadom.
igen □
nem □
tartózkodom □
Csak az a (postán vagy scannelve) visszaküldött szavazólap, vagy online szavazat érvényes,
amelyen fel van tüntetve a képviselő neve (és adott esetben a vállalkozásán belül
meghatalmazott alkalmazottja), a delegáló szervezet neve, adószáma (kivéve: egyéni
magánszemély tag), a HKVSZ-nél a taglistában bejegyzett e-mail címe; továbbá, hogy a
szavazat 2021. május 31-én 14:00-ig beérkezik a HKVSZ-hez!
Kelt: ………………………………………………
……………………………………………………..
tagvállalkozás cégszerű aláírása

