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Taggyűlési jegyzőkönyv 
 
 
Taggyűlés helye:     7800 Siklós Postaszállás 11 
A taggyűlés levezető elnöke, beosztása  Bohár László kuratórium elnöke 
A taggyűlés időpontja:    2013.05.18 16 óra 
A megjelent tagok:      
A szavazati jogok képviseleti aránya:   100 % 
 
A taggyűlés napirendje: sorszám: 01/2013 (05.18) napirend elfogadása 
           02/2013 (05.18) 2012.évről szóló beszámoló elfogadása 
           03/2013 (05.18) Az eredmény felosztása 
 
A levezető elnök a taggyűlést megnyitja. Megállapítja, hogy a leadható szavazatok 100 százalékban 
képviselve van. A taggyűlést határozatképesnek nyilvánítja. Ezt követően javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv vezetőjének, illetve hitelesítőjének személyére. 
 
Jegyzőkönyv vezető Bohárné Heller Tünde  igen szavazat 100 %  Nem 0%  Tartózkodás  0% 
Hitelesítő  Bohár Áron igen szavazat 100 % Nem 0%  Tartózkodás  0% 
 
A levezető elnök összegzi, hogy a taggyűlés egyhangúlag jóváhagyta a jegyzőkönyv vezetőjére és 
hitelesítők személyére tett javaslatot. Felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására 
 
1. napirend 
 
Sorszám: 01/2013 (05.18) A napirend elfogadása 
Előterjesztő,:     Bohár László Ismerteti (a meghívóban is szereplő) napirendet 
szóbeli kiegészítés 
Kérdés, vélemény   nincs 
Módosító indítvány  Módosító indítvány  nem került beterjesztésre. 
Szavazás a napirendről   sorszáma: 01 igen szavazat  100 %  Nem 0% Tartózkodás 0% 
Határozat: A levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlés a napirendjét  egyhangúlag elfogadták 
 
 
2. napirend 
 
Sorszám: 02/2013 (05.18)  A 2012. évről beszámoló elfogadása 
Előterjesztő,:     Bohár László Szóbeli kiegészítésként megjegyzi, hogy a  
szóbeli kiegészítés    beszámolóban szereplő adatok minden tulajdonos  
      számára ismertek  
      A véglegesítést több előzetes konzultáció is megelőzte 
Kérdés, vélemény   nincs 
Módosító indítvány  Módosító indítvány  nem került beterjesztésre. 
Szavazás a napirendről   sorszáma: 02 igen szavazat  100 %  Nem 0% Tartózkodás 0% 
Határozat: A levezető elnök megállapítja, hogy a társaság beszámolóját 3.279 eFt  

     mérlegfőösszeggel és 869 eFt  veszteséggel 
                                                          egyhangúlag elfogadták 
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3. napirend 
 
Sorszám: 03/2013 (05.18)  A 2012. évi eredmény felosztása 
Előterjesztő,:     Bohár László javasolja, hogy az adózott eredményt teljes  
szóbeli kiegészítés egészében helyezzék eredménytartalékba. 
Kérdés, vélemény   nincs 
Módosító indítvány  Módosító indítvány  nem került beterjesztésre. 
Szavazás a napirendről   sorszáma: 03 igen szavazat  100 %  Nem 0% Tartózkodás 0% 
Határozat: A levezető elnök megállapítja, hogy az eredmény felosztásra vonatkozó javaslatot  

                                                          egyhangúlag elfogadták 
 

 
 
A levezető elnök tájékoztatja a tulajdonosokat, hogy a taggyűlési határozatokról a társaság külön 
nyilvántartást vezet és azokat évenkénti csoportosításban megőrzi. A taggyűlés határozatai 
bejegyzésre kerülnek a Határozatok könyvébe. Az elkészült jegyzőkönyvet a tagok részére nem küldi 
ki. Az a Társaság irodahelységében megtekinthető. 
 
További kérdés nem lévén , a levezető elnök a taggyűlést berekeszti. 
 
Siklós, 2013. május 18 
 
       
 
 
    Bohár László  
    Kuratórium elnöke 
 
 
 
Bohárné Heller Tünde       Bohár Ervin 
jegyzőkönyv vezető       jegyzőkönyv hitelesítő 
 


