
Úttörő-Vasas Lakásfenntartó Szövetkezet 

5300 Karcag, Kossuth tér 7-9. 

Telefon: 06 (59) / 313 - 033 

Adószám: 10094312-1-16 

 

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE 

 

Tisztelt Szövetkezeti Tag - és Nem tag Lakástulajdonosok! 

Tisztelettel meghívjuk 2017. május 26 .(péntek)  17.00 órakor a karcagi Református Gimnázium (Madarasi út 1/3.) 

fsz.14. tantermében tartandó éves beszámoló közgyűlésre. 

NAPIREND: 

1. Beszámoló a Szövetkezet 2016. évi munkájáról. 

        - Gazdasági beszámoló 

        - 2017. évi feladatokról 

       Előadó:Orvos- Nagy István  

                             Szövetkezet elnöke    

      2. Beszámoló a felügyelő bizottság 2016. évi munkájáról.           

                         Előadó: Kurucz Terézia  

                               FB. Elnöke 

     .  

     3. Tisztségviselők, tisztségükről való lemondása . 

     4. Tisztségviselői választás. 

     5. Tisztségviselők személyi juttatásának megállapítása.                      Előadó:Kurucz Terézia    

     6. Egyebek. 

Amennyiben a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel nem lenne határozatképes, úgy az Igazgatóság azonos 

napirenddel azonos helyszínen, újabb közgyűlést hív össze, melynek időpontja: 

 

2017. május 26.   17.30 óra. 

 

Így a megismételt közgyűlés, a megjelent tagok számára tekintet nélkül, határozatképes lesz. 

 

Karcag, 2017. május.08. 

 Igazgatóság 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A  törvény és az alapszabály szerint a tagot a közgyűlésen írásbeli meghatalmazás alapján is lehet 

képviselni. A tag azonban csak más tagot bízhat meg. A meghatalmazott legfeljebb 5 megbízást 

fogadhat el. Ez érvényes a nem tag tulajdonosra is, akinek szavazati joga  a lakásával kapcsolatos 

fizetési kötelezettségek előírására és teljesítésére vonatkozó tárgyévi beszámoló és költségvetés 

megvitatása esetén érvényesül. 

A meghatalmazás csak a szabályosan kiállított okirat bemutatása és regisztrálása alapján érvényes 

mindig az adott közgyűlésre. 

Ezen közgyűlésen nem kerül sor titkos szavazásra, így nem kell szavazatszámláló bizottságot 

választani.  

A közgyűlés a határozatait egyszerű nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.  

A meghirdetett napirendben nem szereplő ügyben érvényes határozatot hozni nem lehet. 

A közgyűlésen lakásonként csak 1-1 szavazatot lehet figyelembe venni. Ha a lakás több tag 

tulajdonában (használatában) áll, akkor az adott tagok maguk közül kötelesek a képviseletre kijelölt 

tagot megnevezni és őt egyenként szabályszerű meghatalmazással ellátni. 

A nem szabályszerűen leadott szavazat érvénytelennek tekintendő. 

 


