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IRDETMBNV

Megyei Takarékszövetkezet

201

l. március l

1. napján (péntek)
14 órai kezdettel tartandó

közgyűlésére

A közgyűlés
Napirend:

helye:
l.
1.1.

Gerje Vendéglő
.2700 Cegléd, Várkonyi u. 39.
Eves beszámoló
Azigazgatőság beszámolója a takarékszövetkezet 20l0. évi gazdálkodásáról és a 201l.
évi célkihízések
ea: elnök-ügyvezető

1.2. A

könyvvizs gáló tájékoztatója az éves beszámoIó felülvizsgálatáról

ea: könyvvizsgáló

1

A felÜgYelőbizottság beszámolója az elműlt évi tevékenységérőlés az éves beszámoló, a

.3.

mérleg, az eredménykimutatás felülvizsgálatáról

ea: felügyelőbizottság elnöke
Az alap szab ály mód os ítás a
ea: elnök-ügyvezető

2.
3-

Tisztségviselők választása

4.

Tisáségviselőkdíjazása

ea: levezető elnök

ea: felügyelő bizottság elnöke

Etvi

5.

döntés

a

Monor és Vidéke Takarékszövetkezet,

a

Dél-Pest Megyei

TakarékszÖvetkezet, valamint a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésérőT
és
kapcso ló dó határ ozatok me ghozatala
Az egYesÜlési vagYonmérleg- és vagyonleltár-tervezet fordulónapjának meghatározása
Az egYesÜlt takarékszövetkezetben tagként részt venni n.* kiuánó tagok által

5.1.
5.2.

megteendő nYilatkozat szövegének,
elfogadása

Az

5.3.

a felhívás közzétételi formájának es

áoajanak

egyesülési vagyonmérleg hitelesítést elvégző fiiggetlen könyvvizsgáló

megválasztása

ea: elnök-ügyvezető

Egyebek

6.

HatározatkéPtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja, jelen
a
hirdetményben feltüntetett napirendekkel
és helYen 201l, március_ll. 14 óra 30 pe.". Á ltatfuo)atképíeláseg
miatt megismételt közgyűlés az eredeti
napirendi pontok tekintetében a jetenlévők számáratekintet
nettut trataiozatképes.
Megielenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk.
Amenrryiben személyesen nem tud
kÖzgYŰlésÜnkÖn résá venni, akkor közjegyzői okiratba, vagy
teljes
bizonyító
erejű magánokiratba foglalt
.
meghatalmazással szavazati jogának gyakórlására megbí7híímái
tagot. A képviselő (meghatalmazott) a
részkÖzgYÜlésenegY tag képviseleiére jogosult. ielhívjuk
ugyanakkor figyelmét, hogy képviseló
(meghatalmazott) csak a szövetkezet tagja láiret, a
s hatályos alapsáalyunt es űooo. ÉviX. w. 24. (2)
§
bekezdése értelmében nem lehet képviseió (meghatalmaz oi!
u, igazgatóságés a felügyelőbizottság elnöke vagy
tagia, továbbá a könywizsgáló. A meghatalmaz-ás minta a tírenae'Ítseieken-igényeheŐ.
Az egYes naPirendekhez tartozó írásbeli tájékonatő anyagok noÁreryr"ták, megtekinthetők,
azokat kérésre
rendelkezésre bocsátjuk.

Cegléd, 201l. február 22.
Tisztelettel az igazgatósás nevében
Lepsényiné Török llona
elnök-ügyvezető

Dél-Pest Megyei Taka rékszövetkezet
tér 6. l Tel.: 06-53-506-110 l Fax: 06-53-506-125
E-mail: kozpont@delpest.tksz.hu l Web: www.delpesttksz.hu

2700 Cegléd, Eötvös
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