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MEGHIVO
20l8.janurir29.-6n17 6rara
A szcivetkez
et igazgat6shga
Tiszts6gvisel6
v6lasztrisikdzgyiil6sthiv rissze
Helyszfn

1215Budapest,Arpr{d u. 1. CsepelMunk{sotthon fiildszintiterem
A kiitelez6technikai szavazdsok:
jegyz6k0nywezeto6s2 f6 hitelesit6megv|lasztilsa.
a) Levezet6elndk,
b) Napirendipontokelfogad6sa
Napjf.gndipontok:
1.Az elndklemondds6nak
elfogad6sa
2. Szavazatsz6ml6l6
bizotts6gm egvilasztisanyilt szavazilssal
ajel0l6 listrirat0rtdn6felv6tele
3. Jeldltek.me-gnevezdse
6selfogad6sa,
a.) Az igazgat6srlg
eln6k6t 2018. m6rcius01.-2020.mrijus 18.-ig. id6tartamra,aki
egybena sziivetkezet
elndkeis.
b.) az igazgat6sdg
tagi6t 2018. janudr 29-t6l 2020. mdjus 18-ig. id6tartamra,aki
is.
egybena szdvetkezet
elntikhelyettese
Sziinet,szavaz6lapok kinyomtat6sa
sz6toszt6sa,
titkos szavazSs
4. Szavazfus
szavaz6lapok
menetdnek
ismertetdse,
eredmdnydnek
ismertetdse,
elfogad6sa
5. Szavazatok
6sszesziiml6lils
a, a szavazat
6; A megviilasztott
tisztsdgvisellkjavadalmazisajavaslattdtele6sannakelfogadrisa
miatt)
(K0nywizsg6l6lemond6sa
betegsdg
7. Bejelentdsek
Hatdrozatk6ptelens6g
eset6naz Alapszabdly 12.6 pontja szerint - a napirendi
pontok vfltozatlanul hagy6samellett - megism6teltkiizgyiil6s keriil megtartfsra
az alilbbiid6pontban,amely a megielentekszdm6t6lfiiggetleniil hatirozatk6pes.
Id6pontja: 2018.janu6r 29.-6n17.30perc Helyszinvilltozatlan.

Kelt;Budapest,
2018.01.03.

KoLCSEY.

H;ffWi:r?l"

Bereszt6nyiG6bor
szdvetkezet
elncike

MEGHATALMAZAS
Alulirott(nev)
Cim: 12... Budapest,

. (nyomtatottbetffvel)
........ utca ......... sz. ...... em. ..... ajt6szirnalattiingatlan

tulajdonos,mint a Kolcsey LakAsfenntart6Szdvetkezeti*tag,/nem

tag

lakistulajdonosa

/q

meqfelel6 rdsz aldhilzand6/ szem6lyiazonosit6
okm6nyszima:
Bejelentem,
kdzgyiil6s6n
megielenninemtudok.
hogya 2018.janu6r29.-remeghirdetett

.........-ttagotvarymes

hatalmazom
meg.

Meghatalmaz6tag al6irrisa

Meehatalmazottal6inisa

t anuK:

N6v(nyomtatott
betfivel):.,.........
Aliir6s:
Lakcim:

okm.sz.:
,..........;szem6lyi
azonosit6

II.

nem lehetelfoqadni!!!
Hidnyosan.vas.vhib{san kitottott meqhatalmaz.fst
A meghatalrnazott
a meghatalrnazas
dtaddsakorkotelesazt a szemdlyiazonos{t6okn6n}t bemutatni,amelybe lett lrva a
meghatalmazdsba.
Amennyibennem tudja bemutahi, rigy a meghatalnaz6sCrvdnytelen!
Az AlapszabAly12.20 pontja ertelmdben egy tag vagy mfs szemdly legfeljebb e$/ tagot kdpviselhet
szavazninemlehet.
meghatalmazdssal,
alapj6ndrvdnyesen
a tobbletmeghatalmazdsok

K6lcseyLak6sfenntart6Szdvetkezet
Budapest,
XXI. ker.KossuthL. u.71/8.F.s2.2.
(06-l)- 276-4755
Telefon/Fax:
Postacim:
1211Budapest,
KossuthL. t.71/8.F.s2.2.

Kiizgyiil6s - hatflrozati javaslatok

2018.janu6r29.
2018.01.29. / L Hatirozati iavaslat
elfogadjalevezet6elndknek.
A kdzgl'ril6s
.. szemdly6t
20L8,01. 29. | 2. Hatfirozati iavaslat
A kiizglul6s
szem6lydtelfogadjajegyz6kdnywezet6nek.
2018.01.29.I 3. Hatirozati iavaslat
A k6zgyril6s
hitelesit6knek.

szem6lyeket elfogadja jegyz<lkdn1r

2018.01.29. I 4, Hat:drozati javaslat
A kdzgl'rildsa Meghiv6banszerepl6napirendipontokat6sannaksorrendj6t elfogadja.
2018.01.2.9./ 5. Hatfrozati javaslat
A kdzgyiil6sBereszt6nyiG6bort2018.februrir28-i. hat6rid6velfelmentiaz elndkiteendtiinek
ell6t6saa161,6s a munkaviszony6t2018. febru6r28. napj6val- a lemond6sratekintettelmegsztinteti.
kdzdsmegegyezdssel
2018.01.29. | 6. Hatirozati iavaslat
elfogadja
szem6lyeket
A kdzgyLilds
jeicilnek
a
a szavazatszixnlil6bizotts g tagjainak, akik eid6ntik maguk k6zdtt, hogy kit
bizotts6gelndkdnek.
2018.01,29.t 7tl. Hathrozati iavaslat'
jeldli a szdvetkezetigazgat6shg6nak
elndkdnek,aki
szem61y6t
A kdzgyiil6s........................
tdrtdn6felvdtel6taz el6zdekben
elndke'is,j6v6hagyjaa szavaz6list6ra
egyrittaia szdvetkezet
-ig.
18.
2020'
rn6jus
2018.m6rcius01.{61
megemlitett
tiszts6gre
2018,0L.29.| 7n, H^t6roz ti iava;slat
elndkdnek,aki
szem6lydtjeldli a sz6vetkezeti'gazgat6sdganak
A kdzgyiil6s
eglrrttal a szcjvetkezetelndke is, j6vrih agyjaa szavaz6listara t6rt6n6 felv6tel6t az el6zi5ekben
2020.m6jus18.-ig.
2018.mrircius01.-t61
megemlitett
tiszts6gre
2018,01. 29. I 8l l, Hathrozati iav aslat
szem6ly6telfogadja6sjeldli az igazgat6sdgtagj6nak'aki egyrittala
A kiizgyril6s
6s j6vrihagyjaa szavazatilistdra tdrt6n6
szdvetkezetelndkhelyettesiteend6ketis e116tja
2018.janu6r 29-tol 2020.m6jus18.
tiszts6gbe
felv6tel6taz igazgat6s|gitag, eln6khelyettesi

2018.01.29. | 8/2. H:atf'rozati iavaslat
A kdzgyril6s
szemllyet elfogadja6sjeldli az igazgatisig tagianak,aki egyuttala
szdvetkezetelndkhelyettesi teend6ket is ell6tja 6s j6v6hagyja a szavazati list6ra tdrtdn6
2018.janu6r 29-t6l 2020.m6jus18.
tiszts6gbe
felv6tel6taz igazgat6s5,gi
tag, elntikhelyettesi
-ig.
2018.01.29./9 Hatdrozatijavaslat
a menet6t.
A kdzgyrilds
elfogadta6studom6sulvettea titkos szavazislebonyolit6s6nak
2018.01.29./10 Hatdrozati iavaslat
ut6n megv6lasaja........................
szem5lydt
az
A ktizgnil€sa szavazatok6sszesz6mlal6sa
az
elndkkel
munkaviszonyt
is
l6tesit
2018.
igazgat6s6gi
tagidnak€s elndkdnek.Egyben
m6rcius
01.t612020.m6jus18.-ig.
2018.01.29./11 Hatdrozati iavaslat
az
ut6n megvAlasztja
.'..'..'....'...........szem6ly6t
A kdzgyrildsa szavazatok6sszesz6mlill6sa
-ig.
januar
2018.
29-t6l2020.
m6jus
18.
teend6kell6tls6ra
igazgat6s6gi
tag,elndkhelyettesi

,

2018.0L 29. I 12. Hatirozati iavaslat
A kdzgyil6s2018. m6rcius 01.-i, hatdrid6vela megvalasztottelndk munkabdrdt
dsszegbenhatirozzameg,

2018.01.29;/ 13.Hat6rozati iavaslat
, A kiizgyillds 2018. janu6r 29fi, hat6rid6vel a
enhatfuozzameg
tiszteletddat
............tisszegb

megv6lasztott elndkhelyettes

2Q18.
0i. 29./ 14.Hatdrozatijavaslat
A sziivetkezetk6zgyiil6se Dr. Tak6cs Imre k6nywizsg6l6 lemond6s6telfogadja,rij
val6tdrldsi
elndkdta c6gjegyzdkb6l
a szdvetkezet
krinywizsgdl6tnemv6laszt.Felhatalmazza
eljar6smegindit6sara.

Budapest,2018.
01.03.
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