
K. G.: Van valakinek észrevétele, kérdése, hozzáfűzni valőja az ügyvezetői tájékoztaíóval
kapcsolatban? Kérdés nincs.
4. sz. napirendi pont: Üzlettészek átruhárzása

Két külsős üzletrészvásárlás van napirenden, az első, hory Tóth Orsolya eladja Szirákiné Kiss
Zsuzsannának a 3-as számű törzsbetét 300.000 Ft névértékű üzletrészét 2.500.000 Ft-ért.
A szabályok szerint a taggyűlésnek szavazni kell a tulajdon átruháuÁsénól, lrogy az úzletrész a vevő
tulajdonába kerüljön.
Szavazás:
A Társaság azelővásárlLási jogáról lemond és 3. személyt nem jelöl ki.
lgen: óó3 nem: 0 tartózkodott: 10

03i202 l. sz. határtrzat:

A társaság tagiai a fenti üzletrész átruházását tudomásul r-eszik, elővásárlási jogukkal nenr
kír,ánnak élni, 3. személ*,t nenr jelölnek ki, 663 igen, 0 nem és 10 tartózkodás szavazattal
elfogadják a törzslretét átruházásáto illetve elíbgadják a koráblri törzsbetétben történt r,áltozást.

Kérem, hogy Szirákiné Kiss Zsuzsanna jöjjön és v€gye át a szavazáshoz a táblüát.
Innentől a szavazatok száma7a3-ra módosul.

A másik vásárlás: Hankó Zo|án eladja Hankó Erzsébetnek a 43-as számú törzsbetét, 100.000 Ft
névértékű űzletrészét 700.000 Ft-ért.
A szabályok szerint a tagryűlésnek szavarsli kell a tulajdon átruhéuásátől, hory az űz|etrész a vevő
tulajdonába kerü§ön.
Szavazás:
A Trársaság az elővásrárlási jogáról lemond és 3. személyt nem jelöl ki.
Igen:683 nem: 10 tartózkodott: 10

O{ftazt. sz. határozat:

A társaság tagiai a í'enti üzletrész átruházását tudonrásul veszik, elővásárlási jcgukkal nem
kívánnak élni,, 3. személl,t nern jelölnek ki, 683 igen, l0 nem és 10 tartózkodás szavazattal
elfogadják a törzsbetét átruházását, ille§e elfogactják a korátlbi törzsbetétlren történt l,áltozást.

Kérem, hogy Hankó Erzsébetjöjjön és verye átszavazáshozaábláját.
Innentől a szavazatok sáma 7 l3-ta módosul.

5. sz. napirendi pont: Beszámoló a 2a20. évi gazdálkodásról, a 2a21. évi üzleti tervről
Közhasznúsági jelentés, könywizsgálói jelentés"

A Kft, 2020. évi gazdálkodásáról szóló valamennyi dokumentumot feltöltöttük a honlapunkra, azokat
mindenki megismerhette.

Felkérem Vér Jánosné könywizsgálónkat, hogy ismertesse a ffibb szárnadatokat,
Elkészítettem a Dányi Tó Ingatlankezelő és Közpark-fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
könywizsgálói jelentését, mely az2020. évi egyszerűsített éves besámoló könywizsgálat4 melyben
az esrközök és a forrasok egyező végösszege 2020. december 3l-i fordulónapra vonatkozóan 57 .636 e
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