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MEGHÍVÓ 

 

Tisztelt Hegyközségi Tag! 

 

A Hegyközség Választmánya nevében tisztelettel meghívom Önt a Bátaszék Térségi 

Hegyközség közgyűlésére, amelyet  

2019. május 23-án 16.00 órakor, 

 
a 

 

bátaszéki Petőfi Sándor művelődési házban tartunk. 

 

 

15:30-16:00 óráig regisztráció. 

Napirendi pontok: 

 

1. Az alapszabály, rendtartás módosítása.  

(Az alapszabály és a rendtartás tervezetek megtekinthetőek 2019. május 17-től. 

Bátaszék Térségi Hegyközség irodájában, valamint www.bataszekhegykozseg.hu 

honlapon.) 

 

2. Elnök beszámolója. 

 

3. Ellenőrző bizottság beszámolója. 

 

4. A 2018. évi zárszámadás elfogadása.  

 

5. a 2019. évi járulék mértékek megállapítása, 2019. évi költségvetési terv elfogadása. 

 

6. Hegybíró beszámolója. 

 

7. Egyebek. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX tv. 6.§. (4)-a alapján a 

közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes! 

 

Kérjük, hogy a meghívó hátoldalán levő tájékoztató anyagot figyelmesen olvassa el! 

A tájékoztató a meghívó elválaszthatatlan részét képezi. 

 

Bátaszék, 2019. május 14. 

 

                                                            Tisztelettel: 

       Nagy István József s.k.  

                                                                                                  elnök 

 

 

 



 

 

 

 

Tájékoztató 
Tisztelt Hegyközségi Tag! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2012. évi CCXIX. új Hegyközségi törvény kapcsán, milyen 

változások történtek, amelyek a leginkább érintik Önt. 
 

Szavazati jog 

6.§ (5)  

a) a szőlőültetvénnyel rendelkező hegyközségi tagot a szüreti jelentésben szereplő ültetvénye 

területe alapján minden megkezdett hektár után egy szavazat, 

 

b) a hegybíró nyilvántartása alapján szőlőültetvénnyel nem rendelkező hegyközségi tagot egy 

szavazat 

illeti meg azzal, hogy egy tag az összes szavazat legfeljebb tíz százalékát birtokolhatja akkor 

is, ha az a) pont alapján többre lenne jogosult. 
 

A közgyűlésen az a tag rendelkezik szavazati joggal, aki hegyközségi adatszolgáltatási 

kötelezettségének határidőben maradéktalanul, hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének 

pedig az év közgyűlésének napját megelőzően legalább öt nappal eleget tett. 
 

A hegyközségi tag jogai és kötelezettségei 
19. § (1) A tag joga – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –, hogy 

a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen vagy részközgyűlésen; 

b) tisztséget viseljen a hegyközségben; 

c) a hegyközség belső szabályzatában foglaltak szerint igénybe vegye a hegyközség által nyújtott 

szolgáltatásokat. 

 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tagsági viszonyból eredő jogait természetes 

személy csak személyesen, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja. 

 

(4) Aki több hegyközségnek is tagja, tisztséget csak egy hegyközségben viselhet. 
 

A közgyűlésen természetes személy 

 tanácskozási és szavazati jogait csak személyesen gyakorolhatja, valamint csak akkor, ha 

adatszolgáltatási és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 

A közgyűlésre kérjük, hozza magával érvényes személyi okmányát. (személyi igazolvány, útlevél 

vagy jogosítvány) 

 

A közgyűlésen jogi személy valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

tanácskozási és szavazati jogait a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja, valamint csak 

akkor, ha adatszolgáltatási és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 

A közgyűlésre kérjük, hozza magával 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási 

címpéldányát (aláírás minta). 

 

A közgyűlésen meghatalmazott képviselő esetén 

az előbbin túl, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást 

is be kell mutatni a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányával együtt. 

 

Kérjük, hogy a közgyűlés gördülékeny lebonyolítása érdekében a tájékoztató levélben 

foglaltakat vegye figyelembe! 
 

Bátaszék, 2019. május 14.    Bátaszék Térségi Hegyközség 

      


