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HIRDETMÉNY
A 3A Takarékszövetkezet (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50.)
Igazgatósága az Alapszabály rendelkezései szerint
összehívja a Szövetkezeti Hitelintézet
RÉSZKÖZGYŰLÉSEIT
1. számú részközgyűlési körzet:
Soltvadkert, Bócsa, Zsana, Balotaszállás, Fábiánsebestyén, Szeged-Mikszáth K. u., Szeged-Honvéd tér, Szeged-Retek u, Szeged-Fő fasor, Szeged-Budai Nagy A. u., Szeged-Hősök tere, SzegedDorozsmai út, Algyő, Röszke, Kistelek, Sándorfalva, Szatymaz, Balástya, Csengele, Pusztaszer,
Deszk, Kiszombor, Domaszék, Mórahalom, Ásotthalom, Pusztamérges, Zákányszék,Zsombó, Forráskút, Üllés, Bordány, Hódmezővásárhely, Székkutas, Makó, Csanádpalota, Pitvaros, Maroslele,
Földeák, Apátfalva, Szegvár, Szentes, Csongrád, Csanytelek, Tömörkény, Derekegyház, Felgyő,
Nagymágocs, Mindszent, Kiskunfélegyháza fióktelepek által nyilvántartott tagok
2018. április 16. napján (hétfőn) 14:00 órára
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületébe (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
2. sz. részközgyűlési körzet:
Budapest, Abádszalók, Alattyán, Besenyszög, Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Debrecen, Egyek,
Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászladány, Jásztelek, Karcag, Kengyel, Kisköre, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Nagyiván, Öcsöd, Pusztamonostor, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szolnok-Szandaszőlős, Szolnok-Kossuth tér, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszaföldvár, Tiszafüred,
Tiszakürt, Tiszaörs, Tiszapüspöki, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Túrkeve, Fegyvernek, Kenderes,
Tiszabő, Tiszaroff, Kétpó, Örményes, Törökszentmiklós-Kossuth u. 123., Törökszentmiklós-Kossuth u. 146., Kisújszállás, Martfű, Újszász, Szolnok-Kossuth L. u., Szolnok-Lovas I. u., Abony, Tószeg, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Szászberek, Tiszajenő fióktelepek által nyilvántartott tagok
2018. április 16. napján (hétfőn) 14:00 órára
a Neumann János Egyetem, Gazdálkodási Kar épületébe
(5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.)
Határozatképtelenség esetén a megismételt részközgyűlések 2018. április 20. napján a meghirdetettel azonos helyszíneken, azonos napirendekkel 17:00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre.
Amennyiben a napirenden szereplő alapszabály-módosítás tekintetében az összehívott két, egymást követő közgyűlés is határozatképtelen, abban az esetben ezen napirendi pont tekintetében
2018. április 20. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, 18:00 órai kezdettel megismételt részközgyűlés kerül megrendezésre
A részközgyűlés napirendje:
1. Alapszabály-módosítás

(írásos előterjesztés)

előadó: levezető elnök

2. Küldöttek visszahívása és küldöttválasztás

(szóbeli előterjesztés)

előadó: levezető elnök

3. Egyebek
előadó: levezető elnök
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A tagok legalább tíz százalékának indítványára bármely ügyet napirendre kell venni. Az indítványt
legkésőbb a közgyűlés időpontját nyolc nappal megelőzően kell benyújtani az Igazgatóságnak.
A részközgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a részközgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott részközgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.
A határozatképesség biztosítása érdekében kérjük szíves megjelenését. Tájékoztatjuk, hogy a részközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Szövetkezeti Hitelintézet tagjainak több mint a fele/adott
részközgyűlési körzethez tartozó tagjainak több mint a fele jelen van. A részközgyűlés a határozatait
- ha törvény másképp nem rendelkezik - a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
A részközgyűlés nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezet és a Takarékbank képviselőjét
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 15/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a részközgyűlés ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok és a meghívó megküldésével nem hívták meg.
Ha a részközgyűlés határozatképtelen, a megismételt részközgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a megjelentek 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.
Ha a Szövetkezeti Hitelintézet szabályosan összehívott két, egymást követő részközgyűlése is határozatképtelen a mindkét részközgyűlés napirendjén szereplő alapszabály-módosítás tekintetében,
akkor az utóbbi részközgyűlés legfeljebb 3 napon belül megismételt részközgyűlésén ezen kérdésben a jelenlévők legalább kétharmadának szavazata elegendő, amennyiben az alábbi feltételek teljesültek:
a) a megismételt részközgyűlésen az Integrációs Szervezet képviselője személyesen is részt
vett, és
b) ha a Szövetkezeti Hitelintézet rendelkezik honlappal, legalább honlapján, valamint egy országos napilapban és egy, a szövetkezeti formában működő Szövetkezeti Hitelintézet székhelye
szerinti megyei napilapban legalább a megismételt részközgyűlés előtt 3 nappal meghirdették
a megismételt részközgyűlés helyét, idejét és napirendjét, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy a jelenlévők legalább kétharmadának szavazatával döntés hozható.
A tag joga, hogy a részközgyűlésen személyesen vagy képviselője útján részt vegyen, a napirendre
vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és szavazzon. Nem gyakorolhatja szavazati jogát
az a tag, aki az alapszabályban előírt, esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
Jelen meghívót a Szövetkezeti Hitleintézet hirdetmény formájában is közzéteszi a részközgyűlés
időpontját megelőzően 15 nappal.
A meghozott részközgyűlési határozatokról a Szövetkezeti Hitelintézet valamennyi tagja tájékoztatásra kerül.
A Szövetkezeti Hitelintézet tagja betekinthet a részközgyűlés jegyzőkönyvébe.
Hódmezővásárhely, 2018. március 29.
3A Takarékszövetkezet
Gál Miklós sk.
Igazgatóság elnöke

Görög Tibor sk.
ügyvezető
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