
ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-

1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2015. július 27. napján 14:00 órakor tartandó 

rendkívüli Közgyűlésére. 

A társaság igazgatósága 2015. július 27. napjára összehívta a társaság közgyűlését az 

alábbi napirendi pontokkal: 

A Közgyűlés napirendi pontjai; 

1.) Az Igazgatóság féléves beszámolójának előterjesztése, határozathozatal a beszámoló 

elfogadásáról; 

2.) Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy 

visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása; 

3.) A társaság alapszabályának egységes szerkezetbe való foglalása a hatályos 

jogszabályok értelmében; 

4.) Egyebek. 

Előterjesztés és határozati javaslat: 

1. számú napirendi pont: 

A Társaság Igazgatóságának 2015. évi első féléves beszámoló elfogadása.  

 

 

A javasolt határozat szövege:  

 

 

…./2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:  

 

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóság első félévben végzett munkájáról szóló 

beszámolóját. 

 

 

2. számú napirendi pont: 

 

A Közgyűlés elfogadja Gál Lajos és Takár Jenő Tibor lemondását. 

 

 

A javasolt határozat szövege:  

 

 

…./2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:  

 

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Gál Lajos igazgatósági tagsági tisztségről 

történő lemondását.  
 



 

…./2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:  

 

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Takár Jenő Tibor igazgatósági tagsági 

tisztségről történő lemondását.  
 

A lemondásokra való tekintettel szükséges új igazgatósági tagok választása. Leevezető elnök 

javasolja igazgatósági tagnak megválasztani Papp Pétert és Polgár Lajost. 

 

 

A javasolt határozatok szövegei:  

 

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés […] igen szavazattal, […] 

ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. július 27. napjától határozatlan 

időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Papp Péter (2851 Környe, 

Ady Endre út 28.) szám alatti lakost. Cégjegyzés joga egy másik igazgatósági taggal 

együttes.”  

 

 

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés […] igen szavazattal, […] 

ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a 2015. július 27. napjától határozatlan 

időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Polgár Lajos (1181 Budapest, 

Havanna u. 2.) szám alatti lakost. Cégjegyzés joga egy másik igazgatósági taggal 

együttes.” 

 

  

Az Igazgatóság tagjainak bruttó bére 120.000,- Ft. 

…./2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:  

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak juttatását 120.000,- Ft összegben határozza meg.  

3. napirendi pont. 

A javasolt határozatok szövege:  

 

A részvényesek jogainak a Ptk.-ból az Alapszabályba emelése, továbbá joggal való 

visszaélés esetén a Társaság Igazgatóságának cselekvésre történő kötelessége. 

 

 

Egyéb témakör nem merült fel. 

 

Budapest, 2015. július 8. 

 

 

Kincs Gergely 

az Igazgatóság elnöke 

ŐRMESTER Nyrt. 


