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T A G G Y Ű L É S I  H A T Á R O Z A T O K  

 

 

Amely készült a MIOK Észak-kelet-magyarországi Régió Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (3530 Miskolc, Meggyesalja út 26.; cg.: 05-09-015572) taggyűlésén, alulírott 

helyen és időben. 

 

A taggyűlés helye:  1146 Budapest, Kerepesi út 78/g. 

A taggyűlés ideje:  2018. november 27.  

Jelen vannak:   Dr. Forrai Tamás ügyvezető 

 

Bisbac Dániel tag   szavazatszáma: 14. 

Karádi Zoltán tag képviseletében meghatalmazottként Karádi Péter 

     szavazatszáma: 19. 

Baranyai Zsolt tag   szavazatszáma: 27. 

Bisbac Anita tag képviseletében meghatalmazottként Bisbac Dániel 

     szavazatszáma: 14. 

Jakubik István tag képviseletében meghatalmazottként Karádi Péter 

    szavazatszáma: 13. 

Pamuki Mária könyvelő 

Tóth Adrienn könyvelő 

Dr. Hübler Katalin Teréz ügyvéd 

 

Dr. Forrai Tamás ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, 

mivel azon a törzstőke 87 %-a jelen van. Tájékoztatja a tagságot, hogy a napirendi pontok 

megegyeznek a meghívóban közöltekkel eszerint azok: 

 

1. Döntés a társaság kizárólagos tulajdonában lévő 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 26. szám alatti 

ingatlanának értékesítéséről, az ügyvezető felhatalmazása a tárgyalások lefolytatására, és a 

szerződés aláírására, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintézésre azzal a megkötéssel, hogy a 

minimál vételár 80.000.000,- Ft, azaz Nyolcvanmillió Forint. 

2. A taggyűlés döntése Karádi Zoltán üzletrészének Karádi Péterre történő ajándékozásáról és 

Jakubik István üzletrészéről.  

3. Döntés a társasági szerződés fenti javaslat szerinti módosításáról. 

4. Egyebek 

 
 

Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta az 

1/2018. (11.27.) taggyűlési határozatot 

 

A taggyűlés megválasztja levezető elnöknek Dr. Forrai Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. 

Hübler Katalin Terézt és jegyzőkönyvvezetőnek Karádi Pétert. 

 

1. napirendi pont: döntés az ingatlan értékesítéséről  

  

 

Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta az 

2/2018. (11.27.) taggyűlési határozatot 

 

A taggyűlés elhatározta a társaság kizárólagos tulajdonában lévő 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 

26. szám alatti ingatlanának értékesítését, egyben felhatalmazza az ügyvezetőt a tárgyalások 

lefolytatására, és a szerződés aláírására, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintézésre azzal a 

megkötéssel, hogy a minimál vételár 80.000.000,- Ft, azaz Nyolcvanmillió Forint. 
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2. napirendi pont: A taggyűlés döntése Karádi Zoltán üzletrészének Karádi Péterre 

történő ajándékozásáról és Jakubik István üzletrészéről és a társasági szerződés 

módosításáról 

 

 

Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta az 

3/2018. (11.27.) taggyűlési határozatot 

 

A taggyűlés jóváhagyja, hogy ajándékozás útján Karádi Péter a társaságba belépjen, valamint 

úgy dönt, hogy Jakubik István üzletrészét ne valamelyik tag vásárolja meg, hanem a társaság, 

valamint elfogadja a Társasági Szerződés fenti pontok szerinti módosítását. Egyben felkéri Dr. 

Hübler Katalin Terézt, hogy az üzletrész átruházáshoz szükséges szerződést készítse elő, és 

 

3. napirendi pont:  Döntés a társasági szerződés fenti javaslat szerinti módosításáról 

 

egyhangú szavazással meghozta a 

4/2018. (11.27.) taggyűlési határozatot 

 

és új, folytatólagos taggyűlést hív össze, melynek helyszíne jelen taggyűlés helyszíne, időpontja 

pedig 2018. december 14., 10.30 óra lesz. 

 

 

 

Budapest, 2018. november 27. 


