.""),

?areeANyAr
ro nvENy sz{K

#

Tatabrflnyai Tdw6nysz6k
2801 Tatabinya, Komfromi {ft 4.

Tatabrinya

2Al4DEC
2g
13,P.2.1
.286I 2014. Szitnthoz

Tisztelt Tiirv6nvsz6k!
A 2. sorsz6m alatt meghozott vegzdsben foglaltakra az al6bbiakat adjuk el6 Rencs6r Kdlmrin
felpereskdpviseletdbena Magyarorszigi Arab L6teny6szt6k Egyesiiletealpereselleni perben:
Tisztelettelcsatolom a 20140081. szrimir2014.10.19-6nki6llitott szirml{$,melyen RencsilrKrilmrin
a szimla tanris6ga szerint alperesnek a 2014. 6vi tagdijat megfrzette. Csatolom az alpercs 6ltal
kirlllitott tagSegyz6ket6s csatolom alperes 2013. 12. 13-6n kelt kdzgyuldsi meghiv6j6! melybdl
meg6llapithat6,hogy eimzett tagok kozott Rencsilr K6lman is szerepel.
l.i Alperes 1990. 12.08-fu kelt, tdbbszdr m6dositott 6s a 2014. 10. 15-dn dnrdnybenl6v6
alapszab6lyaertelmdbenaz alapszabdlyIII. fejezet*nek l0$ alapjan ahatitrozatkeptelens6gmiatt az
eredeti napirendekben megjelolt tigyekben legal6bb 8, de legfeljebb 15 napon beliil osszehivott
kdzgyulds a megjelentek szimira tekintet n6lktil hatinozatk6pesabban az esetben, ha az eredeti
meghiv6ban a tagokat tijlkortafiak err6l, igy a tagok a tavolmaradrisukjogkdvetkezm6nyeiben
ismeretdben ddnthettek a rdszvdtel k6rdds6ben.Az alapszabfily 11$-a kimondj4 a kozgytilds
hatitrozatartnyilt szavazhssal
a 9$(l) 6s a 9$(6) pontjaibanfoglalt kdrddsekben2l3-oskerd6sekben,
egy6b esetbenpedig egyszeni sz6tdbbsdggelhazza. Ez aztjelenti, hogy a megism6teltkrizgyrildsa
megielent 25 fib alapfto rendes tag jelenldtdvel hatinozatkdpessdv6lt, tekintettel an:a, hogy
megism6teltkdzgytildsr6l volt sz6. Ahhoz, hogy a megismdteltkrizgytiles egyszeni sz6tdbbsdggel
l3+1 szavazattaldontsrin, legaliibb l3+l fi6re, azaz 14 f6re lenne sztiks6g,mert a kdzgyiil6sen a
l6tszam 14 f6 al6 cstikken, rigy 6rv6nyes hatirozatot hozni nem lehet, mert az beletitkozik az
alapszabeily11$-nak azonrendelkez€sdbe,
mely szerintdrvdnyesszavazatota jelenldv6k fel6nek +l
ftinek a szavazat6nakmegldte eset6nlehet hozri.
2-3.1 Allaspontunk szerint a 2014. 10. 07-6n megtartott kcizgytildsjegyz6kcinyv6nek 14. oldakin
alulr6l sziimitott 8. sor6ban a jegyzok6nyvvezet6megiegyzi, hogy ,,a szavazasrajogosultak szitma
12 ffue cscikkent"Ez azt jelenti, hogy nincs meg az ew1nyesszavazishozsztiks6gesl3+1 fo, igy
ezen pillanatt6l kezd6d6en a kdzgyrilds, annak ellendre, hogy megismdtelt, drvdnyesen szavazatot
hoari nem tud, mert megsdrti az alapszabfuly11$-banfoglaltakat, ennek okan a meghozotthatfrozat
a l6tesitSokirat, azaz az alapszabalyrendetkez#bofr*Szik es igy a Ptk. IV cim 11. fejezet 3: 35$nak rendelkezdsealapj6n kdrjtik az alapszabiilybaOtkdzo l5l20l4 (10.15). szimri hatarozattol a
22/2014 (10.15) sz6mrihatarozatigbezfir6lagvalamennyihat6rozathatfiyon kivtil helyez6s6t,a Ptk
lV. cim ll. fejezet3:379 (1) alapjrin.
4./ Csatolomaz egyestiletalapszabiiyitt.
5./ Csatolom a TatabrLnyaiTorv6nyszdk Pk. 60.03011991151.
sorsziimf vdgzdsdt,melybdl kittinik,
hogy a torv6nysz6k 476. nyilv6ntart6si szdmontartja nyilvrln az alperesiegyesiiletet.
6.1 Tisrtelettel el6adom, hogy a hivatkozott kdzgyuldsijegyz6konyv 14. oldalan felperes Rencs6r
Krilm6n akkdnt nyilatkozik, hogy nem vrillalt tisztsdget, majd a kovetkez6 sorban a
jegyz6konywezeto jelzi, hogy 7 szavazdsrajogosult tag elhagyta a krgyal6termet. Rendcsar
Krilmrln ezerrtagok kozott volt, igy a visszamaradt tagtok Kiss L6szlo, Kocsis Alfred, Baranyai
S6ndor,Csigris Zoltin tudj 6k igazolni.

