MEGHÍVÓ
Az AZÚR Takarék Takarékszövetkezet
(Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.)
Igazgatósága az Alapszabály rendelkezései szerint
a Pálháza részközgyűlési körzet tagjai részére

2017. október 25. napján (szerda) 16 órára
a Tölgyfa Vendéglő épületébe
3994 Pálháza, Dózsa György utca 131.
összehívja a Takarékszövetkezet

R É S Z K Ö Z GYŰ LÉ S É T
Határozatképtelenség esetén tartandó részközgyűlés 2017. október 30. napján
a meghirdetettel azonos helyszínen 16 órai kezdettel kerül megrendezésre.
A részközgyűlés napirendje:
1.

A tagság tájékoztatása a 2017-es fúziós folyamat állásáról
Előterjesztő: Szemán Jánosné, elnök-ügyvezető

2.

Egyebek

A tagok legalább 10 százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell tűzni. Az
indítványt legkésőbb a részközgyűlés megtartását 8 nappal megelőzően kell benyújtani az
igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak és a központi szerveknek a részközgyűlés
időpontját legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldeni.
A szabályszerűen közölt (kiegészített) napirenden nem szereplő kérdésben a részközgyűlés nem
határozhat.
A részközgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság a tagnak – kérelemre –
köteles felvilágosítást adni.
A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. A tag csak a szövetkezet másik tagját
hatalmazhatja meg a részközgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy tag kizárólag egy további
tagot képviselhet. Nem lehet képviselő az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke és tagja,
továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal
kell igazolni, és a meghatalmazás egy eredeti példányát a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg át kell
adni.
A részközgyűlés határozatképes, ha azon az adott részközgyűlési körzethez tartozó tagok több mint a
fele jelen van. Ha a részközgyűlés határozatképtelen, a megismételt részközgyűlés az eredeti
napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az
eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívják össze. A megismételt
részközgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.
AZÚR Takarék Takarékszövetkezet
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8. • Telefon: +36 46 386 045 • E-mail: kozpont@azurtakarek.hu • www.azurtakarek.hu
Cégjegyzékszám: 05-02-000186, Miskolci Törvényszék Cégbírósága • Adószám: 10043622-2-05

1

A részközgyűléseket – ha törvény vagy jelen alapszabály másként nem rendelkezik – az igazgatóság
hívja össze. Az igazgatóság a részközgyűlések összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is
tartalmazó meghívót és mellékleteit köteles valamennyi tagnak, az Integrációs Szervezetnek és a
Központi Banknak legalább a részközgyűlések napját megelőző 15 nappal megküldeni, valamint az
összehívásról hirdetményt közzétenni. A hirdetményt a Takarékszövetkezet kirendeltségein, és a
Takarékszövetkezet honlapján (www.azurtakarek.hu) kell közzétenni. Abban az esetben, ha a tag
elektronikus levelezési címét előzetesen írásban megadja, akkor a részközgyűlés összehívásáról
szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívó – minden napirendre vonatkozóan az
előterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal, amennyiben vannak ilyenek – megküldése elektronikus
levél formájában is megtörténhet. A tagnak ebben az esetben külön teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatban kell megadnia az elektronikus levelezési címét, és
nyilatkoznia kell arról, hogy a kapcsolattartásnak ezt a formáját elfogadja, valamint címének
változását haladéktalanul bejelenti a Szövetkezeti Hitelintézetnek.
Sátoraljaújhely, 2017. október 6.

AZÚR Takarék Takarékszövetkezet
Igazgatósága
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