
Emlékeztetó
az |SZE elniiks égi iiléséról

Helyszín: 1133 Budapest' Kárpát u. 11. I/8.
Dátum: 20í-9.09.03. 15:00-17:00 ;

A napirendi pont:

1) A rendkívtili kcizgytilés elökészítése
Felelós: Ftilcip Márta Marianna elnok
KozgyuIésre j avasolt napirendi pontok :

l . Napirendi pontok jőváhagyása
2. Levezeto ElnÖk megválasztása
3. JegyzókÖnryvezetó és 2 fohitelesítö megválasrtésa
4. Szavazatszám|á|ó Bizottság megválasrtása 3 fo
5. Alapszabály mÓdosítás: székhely áthe|yezés és telephelyek tÖrlése.

Ftilcip Márta Marianna elnÖk elóadja, hogy az Egyesiilet a 20|9. május 07 . napján kÖtÖtt ingatlan
adásvételi szerzödéssel értékesítette az Egyesiilet bejegyzett székhelyét, a 1133 Budapest,
PannÓnia utca 72-74. 7, em. 3. szám alatti ingatlant. Fiilcip i|v4áÍta Marianna levezetó elncik
eload1a, hogy azEgyestilet 2019. május 08. napján ingatlan adásvéte|i szeruödést kcitcitt a It33
Budapest,Kárpát utca 1l. l. em. 8. szám a|atti ingatlan tfugyában, amely a|apján megszerezte
ezen ingatlan tulajdonjogát. FiilÖp Márta Marianna e|oadja, hogy ezen kÖriilményekre tekintettel
sztikségessé vált az Egyestilet székhelyét a megvásárolt ingatlanba áthelyezni, és az Alapszabáiyt
ennek megfelelóen mÓdosítani.
Ftilcip Márta Marianna e|oadja továbbá, hogy azEgyesiilet a 20|9. május 8. napján kÖtÖtt ingatlan
adásvételi szerzodéssel értékesítette az Egyesiilet telephe|yét, a 1133 Budapest, Kárpát utca 9.
szám alatti ingatlant, melyre tekintettel sztikségessé vá|t az Egyestilet telephelyét torci|ni, és az
Alapszabályt ennek megfelelóen mÓdosítani.

Ezért 20|9.09.20-ára Összehívja a rendkíviili kcizgyiilést, amely dcint az Alapszabály
mÓdosításáről és 'ij székhelyröl. Amennyiben a kőzgyu|és nem lesz határozatképes, gy a
megismételt rendkívtili ktjzgyulést 201 9 .09.27 -én 1 5:00 órára hívja ossze.

Jelen vannak:
Ftil<ip Márta Marianna (eln k)
Bánhidi Sandorné (fótitkar)
Lakosné Makár Erika (alelnok)
Mucsina Gábor Csabáné (alelncik)
Tauber Norbert (alelnok)

Határozatz AzEln<ikségaI. napirendi pontbantárgyalttémárÓl, gy dtintott, hogy
20|9.09.20-án 15:00 őrára <isszehívja a rendkívtili kcizgyiilést és 20|9.09.27-én 15:00 órára
cisszehívj a a megismételt rendkívtili ktizgytilést.

Végsó hataridó :2019.09.27.Felelós: Ftilcip MártaMarianna. 
;j.

: : Határozat száma: 2019 19

Az emkékeztetót v ezette : 5fu l"hl-
Ftilcip MTU Marianna elncik

Hitelesítot: 1*l.a*Y-.$;t-,..q-{:J ..{t^A(}. ..a..
Mucsina Gábor Csabané Tauber Norbert


