Pápateszéri Részaránytulajdonosok Erdőbirtokossági Társulata
8556 Pápateszér, Árpád u. 20.

MEGHÍVÓ

A PÁPATESZÉRI RÉSZARÁNYTULAJDONOSOK
ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULATA

2021. december 11-én szombaton 9.00 órakor tartandó
KÖZGYŰLÉSÉRE

Helyszín: Pápateszéri Művelődési Ház
8556 Pápateszér, Markovics J.u.6.

Napirendi pontok:
1.) Az elmúlt év (2020) beszámolója
előadó: Leitner Pál
2.) Alapszabály áttekintése, szükség szerinti módosítása, (elektronikus felületen való
tájékozódás a http://www.papateszer.hu/erdobirtok/erdobirtok.html) székhely
megváltoztatása, tisztségviselők választása
3.) Vegyes ügyek
Kérjük, hogy a közgyűlésen megjelenni, illetőleg magát maghatalmazott útján képviseltetni
szíveskedjék. Az új vezetőségi tagok megválasztására is kérjük javaslataikat.
Továbbá kérjük Önöket vegyék figyelembe az aktuális járványügyi szabályokat!
Pápateszér, 2021.november 17.

A tagsági érdekeltség 10 %-ával rendelkező tagok
a mellékelt aláírásgyűjtő ív alapján
Mellékletek:
1. sz. melléklet Tájékoztató
2. sz. melléklet Meghatalmazás

Pápateszéri Részaránytulajdonosok Erdőbirtokossági Társulata
8556 Pápateszér, Árpád u. 20.

1. sz. melléklet

Tisztelt Tagok!

A Pápateszéri Részaránytulajdonosok Erdőbirtokossági Társulat taggyűlésének összehívását
kezdeményezzük a következők miatt:

Előzmények (az utolsó ülés 2020.02.29 áttekintése)
1.) Az EBT elnöke, Leitner Pál évek óta nem hívott össze a közgyűlést
2.) A tagság felé évek óta nincs elszámolás a Társulat működéséről, nem történt
osztalékfizetés sem. (Az utolsó osztalékfizetés 2015. márciusában volt!)
3.) A fakitermelési munkálatok folyamatosak, tehát van bevétel.
4.) Az EBT megalakulása óta nem teljesítette adófizetési kötelezettségét az önkormányzat
felé helyi iparűzési adó tartozás is van.
5.) A Veszprémi Törvényszék 2015. évben felszámolási eljárást indított az
Erdőbirtokossággal szemben, melynek eredménye azt lett, hogy a Törvényszék
bírsággal sújtotta, és fel is számolta a társulatot. Ennek pontos okát, körülményeit nem
ismerjük.
6.) Az elnöktől tájékoztatást szeretnénk kérni az Erdőbirtokosság újra alakulásának
körülményeiről (új vezetőséggel, új adószámmal, új telephellyel), ez miért és hogyan
történt?
Napirendi pontok:
1.) Az elmúlt év (2020) beszámolója
előadó: Leitner Pál
2.) Alapszabály áttekintése, szükség szerinti módosítása, (elektronikus felületen való
tájékozódás a http://www.papateszer.hu/erdobirtok/erdobirtok.html) ; székhely
megváltoztatása, tisztségviselők választása
3.) Vegyes ügyek

Az Alapszabály 6.1.2 pontja rendelkezik a közgyűlés összehívásáról. Ennek értelmében a
közgyűlést soron kívül össze kell hívni, ha a tagsági érdekeltség 10 %-ával rendelkező tagok az
ok megjelölésével ezt indítványozzák.
Ismételten kérjük tagtársainkat, hogy a 2021. december 11-i közgyűlésen szíveskedjenek
megjelenni, és az aktuális járványügyi szabályokat betartani!
Az
Erdőbirtokoság
ügyeit
nyomon
http://www.papateszer.hu/erdobirtok/erdobirtok.html oldalon.

követheti

a

Levelünkhöz mellékelünk egy meghatalmazást, melyet akadályoztatása esetén szíveskedjék
kitölteni, egyik Pápateszéren élő és a taggyűlésen részt vevő tagtársunkat meghatalmazni, és
visszaküldeni (8556 Pápateszér, Petőfi u.17.), hogy Önt a közgyűlésen képviselni tudja. Az
említett nyomtatvány a honlapról szintén letölthető.

Pápateszér, 2021. november 17.

A tagsági érdekeltség 10 %-ával rendelkező tagok
a mellékelt aláírásgyűjtő ív alapján

