HIRDETMÉNY
A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 02-02-000196, székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi
Ferenc u. 7/A.) Igazgatósága tisztelettel meghívja a szövetkezeti tagokat a 2017. évi rendes
részközgyűlésekre.
A részközgyűlések napirendje:
1.) Küldöttválasztás
2.) Döntés a Szigetvári Takarékszövetkezet, a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet, a Mecsek Takarék
Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet egyesüléséről
3.) Döntés a Szigetvári Takarékszövetkezet, a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet, a Mecsek Takarék
Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet egyesülésével kapcsolatosan az
egyesülés módjáról, a jogutód jogi személy típusáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és
vagyonleltár-tervezetek fordulónapjáról, az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltártervezetek könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló személyéről és megbízásáról, továbbá annak
előzetes felméréséről, hogy a takarékszövetkezet tagjai közül ki és mekkora vagyoni
hozzájárulással kíván a jogutód takarékszövetkezet tagjává válni
4.) Az egyesüléssel kapcsolatosan szükséges intézkedések meghozatala és dokumentumok előkészítése
érdekében döntés az Igazgatóság és az ügyvezetés megbízásáról és felhatalmazásáról
A 2017. április 18-i (kedd) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:





7754 Bóly, Erzsébet tér 1. sz. alatti Erzsébet Vigadó; 17:30 óra
7781 Lippó, Kossuth u. 63. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:00 óra
7783 Majs, Kossuth L. u. 311. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:00 óra
7784 Nagynyárád, József A. u. 21. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:00 óra
A részközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a részközgyűlési körzethez tartozó tagok több mint a
fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a szövetkezet egyesülésének
elhatározását, melyhez az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges. A közgyűlés
döntéseit a különböző helyre és időpontra összehívott azonos napirenddel meghívott részközgyűléseken
leadott szavazatok összesítésével az Igazgatóság állapítja meg.

A részközgyűlés határozatképtelensége esetén az újabb részközgyűlés Bólyban 2017. 04. 21-én 17:30
órakor, ugyanezen helyszínen tartandó, mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes azzal,
hogy a Ptk. 3:338. § (3.) alapján a szövetkezet egyesülésének elhatározásához az összes tag legalább
kétharmadának szavazata szükséges. Az ezt követően másodszorra megismételt részközgyűlés időpontja
2017. 04. 21. napjának 18:30 órája.
A részközgyűlés határozatképtelensége esetén az újabb részközgyűlés Lippón, Majson és Nagynyárádon
2017. 04. 21-én 16:00 órakor ugyanezen helyszínen tartandó, mely a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes azzal, hogy a Ptk. 3:338. § (3.) alapján a szövetkezet egyesülésének elhatározásához az
összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges. Az ezt követően másodszorra megismételt
részközgyűlés időpontja 2017. 04. 21. napjának 17:00 órája.
Az Integrációs Törvény 17/H § (6.) alapján ha a szabályosan összehívott két, egymást követő részközgyűlés is
határozatképtelen a mindkét közgyűlés napirendjén szereplő egyesülés tekintetében, akkor az utóbbi közgyűlés
legfeljebb 3 napon belül megismételt közgyűlésén ezen kérdésekben a jelenlévők legalább kétharmadának
szavazata elegendő, amennyiben az alábbi feltételek teljesültek:

a) a megismételt közgyűlésen az Integrációs Szervezet képviselője személyesen is részt vett, és
b) a megismételt közgyűlés helyét, idejét és napirendjét, illetve a tényt, hogy a jelenlévők legalább
kétharmadának szavazatával döntés hozható, legalább egy országos napilapban és egy, a szövetkezeti formában
működő szövetkezeti hitelintézet székhelye szerinti megyei napilapban legalább a megismételt közgyűlés előtt 3
nappal meghirdették.

A 2017. április 19-i (szerda) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:




7763 Egerág, Szabadság tér 1. sz. alatti Művelődési Ház; 17:00 óra
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 1/1. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17:00 óra
7751 Szederkény, Rákóczi F. u. 12. sz. alatti Művelődési Ház 17:00 óra
A részközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a részközgyűlési körzethez tartozó tagok több mint a
fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a szövetkezet egyesülésének
elhatározását, melyhez az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges. A különböző helyre
és időpontra összehívott azonos napirenddel meghívott részközgyűléseken leadott szavazatok
összesítésével az Igazgatóság állapítja meg.

A részközgyűlés határozatképtelensége esetén az újabb részközgyűlés 2017. 04. 24-én 17:00 órakor,
ugyanezen helyszíneken tartandó, mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes azzal,
hogy a Ptk. 3:338. § (3.) alapján a szövetkezet egyesülésének elhatározásához az összes tag legalább
kétharmadának szavazata szükséges. Az ezt követően másodszorra megismételt részközgyűlés időpontja
2017. 04. 24. napjának 18:00 órája.
Az Integrációs Törvény 17/H § (6.) alapján ha a szabályosan összehívott két, egymást követő részközgyűlés is
határozatképtelen a mindkét közgyűlés napirendjén szereplő egyesülés tekintetében, akkor az utóbbi közgyűlés
legfeljebb 3 napon belül megismételt közgyűlésén ezen kérdésekben a jelenlévők legalább kétharmadának
szavazata elegendő, amennyiben az alábbi feltételek teljesültek:
a) a megismételt közgyűlésen az Integrációs Szervezet képviselője személyesen is részt vett, és
b) a megismételt közgyűlés helyét, idejét és napirendjét, illetve a tényt, hogy a jelenlévők legalább
kétharmadának szavazatával döntés hozható, legalább egy országos napilapban és egy, a szövetkezeti formában
működő szövetkezeti hitelintézet székhelye szerinti megyei napilapban legalább a megismételt közgyűlés előtt 3
nappal meghirdették.

A 2017. április 20-i (csütörtök) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:




7811 Szalánta, Hunyadi u. 112. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17:00 óra
7766 Újpetre, Kossuth u. 26. sz. alatti Művelődési Ház; 17:00 óra
7768 Vokány, Kossuth u. 40/a. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17:00 óra
A részközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a részközgyűlési körzethez tartozó tagok több mint a
fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a szövetkezet egyesülésének
elhatározását, melyhez az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges. A különböző helyre
és időpontra összehívott azonos napirenddel meghívott részközgyűléseken leadott szavazatok
összesítésével az Igazgatóság állapítja meg.

A részközgyűlés határozatképtelensége esetén az újabb részközgyűlés 2017. 04. 25-én 17:00 órakor,
ugyanezen helyszíneken tartandó, mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes azzal, hogy
a Ptk. 3:338. § (3.) alapján a szövetkezet egyesülésének elhatározásához az összes tag legalább
kétharmadának szavazata szükséges. Az ezt követően másodszorra megismételt részközgyűlés időpontja
2017. 04. 25. napjának 18:00 órája.
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Az Integrációs Törvény 17/H § (6.) alapján ha a szabályosan összehívott két, egymást követő részközgyűlés is
határozatképtelen a mindkét közgyűlés napirendjén szereplő egyesülés tekintetében, akkor az utóbbi közgyűlés
legfeljebb 3 napon belül megismételt közgyűlésén ezen kérdésekben a jelenlévők legalább kétharmadának
szavazata elegendő, amennyiben az alábbi feltételek teljesültek:
a) a megismételt közgyűlésen az Integrációs Szervezet képviselője személyesen is részt vett, és
b) a megismételt közgyűlés helyét, idejét és napirendjét, illetve a tényt, hogy a jelenlévők legalább
kétharmadának szavazatával döntés hozható, legalább egy országos napilapban és egy, a szövetkezeti formában
működő szövetkezeti hitelintézet székhelye szerinti megyei napilapban legalább a megismételt közgyűlés előtt 3
nappal meghirdették.

A Takarékszövetkezet a napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket mellékelten megküldi.
Bóly, 2017. év március hó 28. napján
Tisztelettel:
a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Igazgatósága
A részközgyűlés határozatképes, ha azon a Szövetkezeti Hitelintézet adott részközgyűlési körzethez tartozó
tagjainak több mint a fele jelen van. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. A tag csak tagot
hatalmazhat meg a részközgyűlésen történő képviseletre azzal, hogy egy tag kizárólag egy további tagot
képviselhet. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja, továbbá a
könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.
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