AZ OTP ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR
HIRDETMÉNYE
Tisztelt Pénztártagok!
Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata alapján hozott határozata szerint 2018. április 23-án küldöttválasztó gyűléseket tart az ország 5 régiójában, összesen 40
területi küldötti körzetben.
A küldöttközgyűlés a Pénztár legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlés munkájában való részvétel
felelősségteljes, elhivatottságot és időráfordítást igénylő munka, hiszen a Pénztár több mint 225 ezer
tagjának képviseletét jelenti. A Pénztár közgyűléseit évente egy-három alkalommal Budapesten tartja. A tisztség betöltése díjazással és költségtérítéssel nem jár. A küldötti tisztséggel járó feladatok
körébe tartozik többek között a pénztártagok éves számlaértesítőivel kapcsolatos, helyben felmerülő
kérdések megválaszolásában való közreműködés is.
Választásra jogosult bármely, a küldöttválasztás
időpontjában tagsági jogviszonnyal rendelkező
pénztártag.
A küldöttválasztó gyűlésen való részvételhez a
következő okiratok szükségesek:
személyazonosság megállapítására alkalmas
fényképes igazolvány és lakcímkártya
A pénztártag a Pénztárhoz bejelentett állandó lakcíme szerinti régióban szavaz.
A küldöttválasztó gyűlés időpontja:
2018. április 23. 9.00 óra
A küldöttválasztó gyűlés helyszínei:
Központi Régióban (Budapest és Pest Megye): OTP Bank Nyrt. irodaház Budapest V.,
Deák F. u. 7-9. VIII. em. tárgyaló
Dél-alföldi Régióban (Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád, Jász-Nagykun Szolnok megyék):
OTP Bank Nyrt. 6000 Kecskemét, Korona u. 2.
Dél-dunántúli Régióban (Baranya, Somogy,
Tolna, Zala megyék): OTP Bank Nyrt. Pécsi
Igazgatóság, 7621 Pécs, Rákóczi út 44.
Észak-dunántúli Régióban (Győr-MosonSopron, Vas, Fejér, Komárom-Esztergom,
Veszprém megyék): OTP Bank Nyrt. Északdunántúli Régióközpont székháza, 9022 Győr,
Teleki László u. 51.
Budapest, 2018. április 5.

Észak-keleti Régióban (Szabolcs-Szatmár
Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Nógrád, Heves, Hajdú-Bihar megyék): OTP Bank
Nyrt. Északkelet-magyarországi Régióközpont, 4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4. I. em.
tárgyaló
Érvénytelenség esetére összehívott küldöttválasztó gyűlés időpontja:
2018. április 23. 10.00 óra
Érvénytelenség esetére összehívott küldöttválasztó gyűlés helyszínei:
Megegyeznek a küldöttválasztó részközgyűlések helyszíneivel.
Az első időpontra összehívott küldöttválasztás
akkor érvényes, ha azon a választásra jogosult
pénztártagok több mint 50 százaléka részt vesz,
akár személyesen, akár meghatalmazott útján. A
megismételt választás – a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések alapján, az érvénytelen választás
napján is megtartható – amely a megjelentek számától függetlenül érvényes.
A területi küldötti körzetenként választható jelöltek listája 2018. április 15. napjától
a Pénztár honlapján, a www.otpnyugdij.hu
oldalon a „Küldöttválasztás 2018” alatt, valamint a Pénztár ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, Mérleg u. 4.) nyitvatartási időben megtekinthető.
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