Pozemkové spoločenstvo, Jablonov nad Turňou 111, 049 43 Jablonov nad Turňou__ _
Email: pozspoljablonovnadturnou@gmail.com

MEGHÍVÓ
Tisztelt társulati tag !

A Szádalmási úrbéli és magán erdő társaság vezetősége tisztelettel meghívja Önt a
társaság közgyűlésére mely a szádalmási kultúrházban 2017 április 7.–én (pénteken) 18:00
órai kezdettel lesz megtartva a következő programmal:
1. Megnyitó
2. A kozgyűlés programjának az elfogadása
3. A mandátum vizsgáló, a javasló, a szavazatszámláló és a jegyzőkönyvhitelesítők
megválasztása, valamint a jegyzőkönyvíró kijelölése
4. A társulat elnökének beszámolója a társaság helzyetéről
5. Az ellenőrző bizotság elnökének a beszámolója
6. Az Evetes-ben a hétvégiházak allatt lévő úrbéli területnek az eladási lehetőség
megtárgyalása.
7. A 2017-es évi költségvetés javaslata
8. A mandátum vizsgáló bizotság elnökének beszámolója a közgyűlés
határozatképességéről
9. A nyereség elosztásának és a gazdasági tartalék jóváhagyása, vezetöségi jutalék
jóváhagyása
10. Vita
11. A határozati javaslatok ismertetése és a határozatok elfogadása
12. Zárszó
Az évzáró közgyűlés határozatképességének a megőrzése érdekében kérjük a társulat
tagjait, hogy amenyiben nem tudnak résztvenni az évzáró közgyűlésen, önmagukat döntési
joggal meghatalmazot személy által képviseltetni sziveskedjenek, akinek írásos
meghatalmazással kell igazolnia magát. (A meghatalmazáson nem szükséges, hogy
közjegyzői vagy anyakönyvi hivatalban hitelesítet aláírás legyen).
A meghatalmazot személy a saját nevét írja alá a jelenléti lapra, miután az írásos
meghatalmazással igazolta magát. A meghatalmazás a jelenléti laphoz lesz csatolva.

Üdvözlettel
A Szádalmási úrbéri és magánerdők társulatának vezetősége

Szádalmás
2017 február 28.-án

....................................................
Kusztván Ferenc
a társulat bizotságának elnöke

Meghatalmazás

Alulírot: …........................................................................….................................................,
Szül.szám:....................................................................................................................................,
ezúton felhatalmazom társulati/család tagot:
.............................................................................................................................................,
Szem.Ig.Szám:….....................................…................................................................................,
Lakhely:…...................................................................................................................................,
hogy az én nevemben járjon el a Szádalmási úrbéri és magán erdő társaság évzáró
kozgyűlésén, amely a Szádalmási kultúrházban lesz megtartva 2017 április 7.-én 18:00 órai
kezdettel.
Amenyiben nem tud résztvenni az évzáró közgyűlésen, kérjük ezen meghatalmázással
hatlamazon meg más társulati vagy társulati de családtagot, és ezt a meghatalmazást juttasa el
a közgyülésre, vagy dobja be az úrbéli társaság irodájanak ablakán levő postaládába
A társulat alapszabálya es a meghívó megtalálható a községi hivatal web oldalán:
http://www.jablonovnt.sk/obec-2/pozemkove-spolocenstvo-/

