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Tarsas6g Feltigyel6 Bizoltsdgaiil6s6rol 2015. szeptember 1-6n a
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l.Hamza Istvrfur elnok
2.Dr. Kecsk6s Ldszl6ne feliigyel6 bizottsdgi tag
3.V<irdsn6Budai.\aariq&iUgyel_d-biZ_ojtpagi__tae
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Hamza Istv6n elnclk kdszdntdtte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy az iil6s 6sszehiv6sa
szabitlyszeri volt, a meghiv6kat 6s az ir6sos eloterjeszt6seket az 6rintettek id6ben megkapti{k,
az

il6s hatiirozatk6pes.

Hamza Istviin elnok jegyz6kdnywezet6nek felk6rte

Dr.

Kecsk6s Liszl6ne

FB

tagot,

jegyzokcinyv hitelesitonek Vcircisn6 Budai Mdria tagot.

Ezt kovet6en Harnza Istviln elncik ismertette a feliigyel6 bizotts6gi 016s tervezett napirendi
pontjait:

1.

SAVARIA REIIAB-TEAM Kdzhaszni Nonprofit Korlitolt Felelossdgri Tarsas6g
Feliigyel6 Bizottshga mint 6talakul6 jogi szem6ly vagyonmerleg-tervezet6vel,
valamint vagyonleltar-tervezet6vel, valamint a beolvad6ssal letrejov6 jogi szem6ly
vagyonm6rleg-tervezet6vel, valamint vagyonleltiir-tervezet6vel 6sszegfliggo dont6s

2.
3.

Az egyestilesi terv, valamint egyestil6si szerzldes megtingyalilsa
A beolvad6ssal l6trejcivo jogi szern6ly alapit6 okirat-m6dosit6srlnak megtargyal6sa

meghozatala

A Feliigyei6 Bizotts6g a terv ezett napirendet egyhangulag elfo gadta.
1. napirendi pont

SAVARIA REHAB-TEAM Kiizhasznf Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gti Tirsasig
Feliigyel6 Bizotts6ga mint dtalakuki jogi szem6ly vagyonm6rleg-tervezet6vel, valamint
vagyonlelthr-tervezet6vel, valamint a beolvaddssal l6trejiiv6 jogi szem6ly vagyonm6rlegtewezet6vel, valamint vagyonleltir-tewezet6vel iisszegfiigg6 diint6s meghozatala
Hamza IstvSn titj5koztatja a Feltigyel6 Bizotts6got, hogy Szombathely Megyei Jogri V6ros
Onkormrinyzaia mint alapit6 kor6bban hatinozott ar61, hogy a SAVARIA REFIAB-TEAM
Kdzhasznri Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti Tarsas6g beolvad a Regionillis Szocialis
Forrdskdzpont Kozhasznri Nonprofit Korl6tolt Felel6ssdgri Titrsasfugba, az 6talakul6s
kcivetkezt6ben a SAVARTA REIIAB-TEAM Nonprofit Kft. jogut6dlSssal megszrinik,
egyetemes jogut6dja a beolvad6ssal l6trej6v6 tarsasrig ( a tov6bbiakban Tarsas6g) lesz. A fenti
ddnt6s kdvet6en a jogszabitlyi rendelkezdsek alapjrin a feltigyelo bizottsilgnak az alapit6
mSsodik ddnt6se elott meg kell targyalnia, 6s v6lem6nyeznie kell a SAVARIA REHABTEAM Nonprofit Kft. mint iitalakulo jogi szem6ly vagyonm6rleg-tewezetlt, valamint
vagyonleltiir tervezetdt, valamint az LtalakvlLlssal l6trejrivo Trlrsasrig vagyonmdrleg-tervezetdt,
valamint vagyonleltar-tervezetlt is. En kdvetSen az elnok ismertette az emlitetttervezeteket.

Az
i

elhangzottald<ai kapcsolatban k6rdes, dszrev6tel nem
elenldvoket a szav azilsra.

A

volt, igy

u

etncjk felkerte

a

3 szavazrttal elfogadta, 6s a tfrsas6g legf6bb szerv6nek
elfogaddsra javasolja a jelen jegyzdkiinyv mell6klet6t is k6pez6, a SAVARIA REIIABTEAM Kiizhasznrl Nonprofrt Korlitolt Feleldss6gii Tirsasig Feliigyeld tsizottsfga, mint
6talakul6 jogi szem6ly vagyonm6rleg-tervezet6t, valamint vagyonleltdr-tervezet6t,
valamint a beolvaddssal l6trejiiv6 Tfrsasfg vagyonm6rleg-tervezet6t, valamint
Feliigyeld Bizottsrig

varyonlelthr-tervezet6t, t'artfizkodits nem
tiltakozott a hrtirozattal szemben.

volt, egyik feliiryel6 bizottsdgi tag

sem

2. napirendi pont
Az egyestil6si terv, valamint egyesiil6si szerz6d6s megtfrgyaldsa

Hanza Istvdn tfijdkoztatja a Feltigyelo Bizottsiigot, hogy az italakulassal osszefliggo
jogszab{Jyi rendelkez6sek 6rtelm6ben a feltigyel6 bizottsrignak tfugyalnia kell tov6bbh aket
6talakul6 szewezel altal megkotendo, rin. egyesiilesi szeru5d6s, valamint az rin. egyesiil6si
terv tervezet6t is.
Ezt kovetoenHamza Istv6n ismerteti az egyesril6si szerz6d6s 6s egyesiil6si terv tewezet5t.

Keri a tagokat modosit6 inditvany megtdtel6re.
M6dosit6 inditvany nem volt, ezt kcivet6enHaunza Istvan szavazdsra bocs6totta az egyestil6si
szerz6dds tervezet6t.

t

A Feliiryel6

Bizottsrig megtrfrgyalta 2 igen szavazattal 1 tartilzkodfussal a tfrsasdg
legf6bb szerv6nek elfogadfsra javasolja az egyesiil6si szerz6d6st valamint az egyestil6si
tervet, egyik feliigyel6 bizottsfgi tag sem tiltakozott ahathrozattal szemben.

3.

napirendi pont

,d beolvaddssal l6trejiiv6

jogi szem6ly alapitrf okirat-m6dosit{sfnak megtdrgyalisa

Harrza Istvrin titj6koztatja a Feltigyel6 Bizotts6got, hogy a jogszabilly es az alapit6 okirat
rendelkez6sei 6rteim6ben a t6rsas6g legf6bb szerve csak akkor hozhat hatirozatot az
ritalakulassal l6trejOv6 Trirsas6g alapit6 okiratanak m6dositasrir6l, amennyiben azt e\6zoleg a
Feliigyel6 Bizotts6g is eifogadta 6s v6lem6nyezte.
Ezt kdvetdenHantza Istviin ismerteti az alapit6 okirat-m6dosit6s tervezetlt.

K6ri

a

tagokat m6dosit6 indftvany megt6tel6re.

Modosito inditvany nem volt, ezt kdvet6en Hanza Istvdn szavazilsra bocs6toffa az alapit6
okirat m6dosit6s6t.
12l 2015.09.01. Feliigyel6 Bizottsf ei Hatf rozat

A Feliigyel6 Bizottsig megtrirgy alta 2 igen szavazaffal I tart6zkoddssal a tirsasdg
legf6bb szerv6nek elfogadisra javasolja a beolvaddssal l6trejiiv6 Tirsasdg alapftri
okiratdnak m6dosftfsdt, eryik feliigyel6 bizoftsdgi tag sem tiltakozott a hathroztttal
szemben.

Megjegyz6s: Vdrosn6 Budai M6ria az egyestildsi terv sziimviteli r6sz6vel egyet6rtett, de az
6sszevon6s ilyen jellegri m6dj6t nem tiimogatta.
Tov6bbi felvet6s nem l6vdn azFB. elndke az iil6st bezlrta.
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