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Alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének mintája


Jegyzőkönyv

A …. Szociális Szövetkezet  20….. ……….. …..-án …... órai kezdettel a ....................................... sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről.


Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint:

név:
anyja neve:
lakcím:

név:
anyja neve:
lakcím:

név:
anyja neve:
lakcím:

név:
anyja neve:
lakcím:

	Az alakuló közgyűlés egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek


	............................................

	A levezető elnök javasolja megválasztani jegyzőkönyvvezetőnek   

	.............................................

	Az alakuló közgyűlés egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek:

	.............................................

	A levezető elnök javasolja megválasztani a jegyzőkönyv hitelesítőinek


	..............................................  és 	................................................ tagokat.

Egyenként szavazásra teszi fel a javaslatot. A közgyűlés egyhangúlag  megválasztotta   ......................................... és ................................ a jegyzőkönyv hitelesítőinek.

	A levezető elnök javasolja, hogy az alakuló közgyűlés mondja ki  a ..... Szociális Szövetkezet megalakulását.


	Az alakuló közgyűlés egyhangú szavazással kimondja a … Szociális Szövetkezet megalakulását.

	A levezető elnök vitára bocsátja ..... Szociális Szövetkezet alapszabályának tervezetét, majd szavazást rendel el.


	Az alakuló közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja ..... Szociális Szövetkezet  jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt 	alapszabály tervezetét.
	Az alakuló közgyűlés egyhangúlag – változtatás nélkül – elfogadta az 	alapszabályt.

	A levezető elnök javasolja, hogy az alakuló közgyűlés állapítsa meg: a tagok 10.000,-Ft összegű részjegytőke befizetésére vállaltak kötelezettséget.


	Az alakuló közgyűlés egyhangú határozattal megállapította, hogy a tagok 	10.000,-Ft összegű részjegytőke befizetésére vállaltak kötelezettséget.

	A levezető elnök javaslatot tesz az Igazgatóság elnöke és tagjai megválasztására.


 	Javasolja az Igazgatóság elnökének öt évre megválasztani

	.........................................

           Kérdezi van-e valakinek más javaslata.
	Megállapítja, hogy más javaslat nincs.
	A levezető elnök titkos szavazást rendel el.
	A levezető elnök a szavazócédulák összeszámlálása és megvizsgálása alapján 	megállapítja, hogy valamennyi tag szavazott, valamennyi szavazás érvényes és 	az alakuló közgyűlés egyhangú szavazással 5 évre megválasztotta az 	Igazgatóság elnökévé ...............................................

	A levezető elnök javaslatot tesz az Igazgatóság 2 tagjának megválasztására. Javasolja az Igazgatóság tagjává 5 évre megválasztani


	................................................

	................................................
	Kérdezi, van-e valakinek más javaslata.
	Megállapítja, hogy más javaslat nincs.
	A levezető elnök titkos szavazást rendel el.

	A levezető elnök a szavazócédulák összeszámlálása és megvizsgálása alapján 	megállapítja, hogy valamennyi tag szavazott, valamennyi szavazat érvényes és 	az alakuló közgyűlés egyhangú szavazással 5 évre megválasztotta az 	Igazgatóság tagjává
	
	..................................................

	..................................................

	A levezető elnök javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztására. Javasolja a Felügyelő Bizottság elnökévé megválasztani


	...................................................
	
           Kérdezi van-e valakinek más javaslata.

	Megállapítja, hogy más javaslat nincs.

	A levezető elnök titkos szavazást rendel el. A levezető elnök a szavazócédulák 	összeszámlálása és megvizsgálása alapján megállapítja, hogy valamennyi tag 	szavazott, valamennyi szavazat érvényes és az alakuló közgyűlés egyhangú 	szavazással 5 évre megválasztotta a Felügyelő Bizottság elnökévé

	................................................

	A levezető elnök javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására. Javasolja a Felügyelő Bizottság tagjaivá megválasztani


	...................................................
	
	...................................................

           Kérdezi van-e valakinek más javaslata.

	Megállapítja, hogy más javaslat nincs.

	A levezető elnök titkos szavazást rendel el. A levezető elnök a szavazócédulák 	összeszámlálása és megvizsgálása alapján megállapítja, hogy valamennyi tag 	szavazott, valamennyi szavazat érvényes és az alakuló közgyűlés egyhangú 	szavazással 5 évre megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjává
	................................................

	.................................................


	A levezető elnök javasolja, hogy az alakuló közgyűlés az Igazgatóság elnökének, tagjainak és a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak tiszteletdíjat határozzon meg. A tiszteletdíj az első üzleti évben mérsékelt összeg legyen. A következő évekre a közgyűlésnek módjában lesz a tiszteletdíjat a szövetkezet eredményének ismeretében változtatni.


	Ezt előrebocsátva javasolja az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját havi 	..........................Ft-ban meghatározni.

	Az alakuló közgyűlés egyhangú szavazással havi ..................... Ft-ban határozza 	meg az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját.

	A levezető elnök javasolja havi ................ Ft-ban meghatározni az Igazgatóság 	tagjainak tiszteletdíját.

	Az alakuló közgyűlés az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját havi .................	Ft-ban határozza meg.

	A levezető elnök javasolja havi ..................Ft-ban meghatározni a Felügyelő 	Bizottság elnökének tiszteletdíját.

	Az alakuló közgyűlés egyhangú szavazással havi ........ Ft-ban határozza meg a 	Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját.

	A levezető elnök javasolja havi ..................Ft-ban meghatározni a Felügyelő 	Bizottság tagjainak tiszteletdíját.

	Az alakuló közgyűlés egyhangú szavazással havi ........ Ft-ban határozza meg a 	Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját.

	A levezető elnök az alakuló közgyűlést berekeszti.

	Jegyzőkönyv lezárva  ….. kor.




(...........................................)			(...........................................)
                     levezető elnök					   jegyzőkönyvvezető



(...........................................)			(...........................................)
                jegyzőkönyv hitelesítő				 jegyzőkönyv hitelesítő
       





