Emlékeztető
a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet SCE
Nyilvános Ünnepi Közgyűléséről (üléséről)
Időpontja: 2010.02.05.
Helye: NyME KTK aulája
Jelen vannak:
Igazgatóság tagjai (akadályozva Dr. Horváth Borbála)
Perkovátz Tamás
Károlyi Gyula
Birtalan Örkény
Pirger Károly
Felügyelő Bizottság tagjai (akadályozva Dr. Székely Csaba)
Horváth Vilmos
Dr. Karner Cecília
Meghívott tagok (jelenléti ív szerint)
Meghívott vendégek és érdeklődők (jelenléti ív szerint)
Sajtó képviselői (M1, ORF1, Sopron TV, stb.)
Pirger Károly köszöntötte a megjelenteket, bemutatta a szövetkezet honlapját, az
elnökségi asztalnál helyet foglaló Igazgatósági tagokat, Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezet Elnök Asszonyát, Nusser Györgynét és felkérte az ülés
levezetésére.
Nusser Györgyné tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ünnepi összejövetel nem
hivatalos Közgyűlés, ezért sem jegyzőkönyvvezetőt, hitelesítőt és
szavazatszámláló Bizottságot sem kell megválasztani.
Ismertette az ülés tervezett naprendjét:
1./ Az Igazgatóság tájékoztatása az előző közgyűlést követően elvégzett
feladatokról és a közeljövőben tervezett feladatokról
2./ Tájékoztatás a tagok számára kiadandó Részjegy átvételének módjáról.
3./ Az Igazgatóság bemutatja a Kékfrank utalvány – t
1./ Dr. Willfing János a NyME KTK Dékáni Hivatal vezetője kért szót aki Dr.
Székely Csaba Dékán Úr nevében köszöntötte a rendezvényt és meggyőződését
fejezte ki, hogy az ilyen jellegű kezdeményezések sikerre vannak ítélve.
2./ Az Igazgatóság elnöke, Perkovátz Tamás köszöntötte a megjelenteket,
kiemelve a prominens személyeket (Simon István alpolgármester, Sándorné
Szilágyi Katalin a Pénzjegynyomda Zrt. vezérigazgatója, Varga István a Magyar

Adófizetők Országos Szövetségének Alelnöke) és tájékoztatta a jelenlévőket a
Szövetkezet előző közgyűlést követően elvégzett munkájáról
- szövetkezet bejegyzési anyagának összekészítéséről,
- a szövetkezet Cégbírósági bejegyzéséről,
- a PSZÁF állásfoglalásról,
- a bejegyzést követő, a Kékfrank utalvány legyártására szolgáló szerződés
előkészítéséről, aláírásáról,
- a Kékfrank utalvány elkészültéről
és a közeljövő feladatairól
- további szabályzatok készítéséről,
- szerződések előkészítéséről és a
- szövetkezet további bővítéséről.
Perkovátz Tamás az Igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket, és szóban
előterjeszti a tervezett napirendi pontokat:
3./ Pirger Károly tájékoztatta a Tagokat, hogy a szövetkezet alapításakor
jegyzett részjegyek értékét és mennyiségét azonosító és azt megszemélyesítő
„Részjegy” nyomtatványok elkészültek és az ülést követően a megjelölt
asztalnál aláírás ellenében átvehetők.
4./ Horváth Vilmos, mint a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke kért
szót és hozzászólásában méltatta a kezdeményezést, annak Sopron városára
vonatkozó hatásait.
5./ Károlyi Gyula a Sopron és Vidéke Ipartestület Elnöke kért szót és a
vállalkozók nevében méltatta a kezdeményezést és meggyőződését fejezte ki,
hogy a helyi vállalkozások is profitálnak ebből.
6./ Dr. Fábián Attila az NyME KTK Dékán - helyettese kért szót és kifejtette,
hogy az egyetem eddig is támogatta és a továbbiakban is támogatja a
kezdeményezést és örömét fejezte ki, hogy a mai bemutató a volt pénzügyi
palota épületében történt.
7./ Az Igazgatóság elnöke bemutatta a Kékfrank utalvány – t, az utalványokon
szereplő történelmi személyeknek a háromnyelvű térség összetartozását is
szimbolizáló szerepét.
Elnök Úr felkérte Varga István – t, mint az alapgondolat egyik kezdeményezőjét
és ketten levették a takarót az előkészített tárlókról, így a jelenlévők
megtekinthették azt a Kékfrank utalvány –t amely várhatóan 2010. április - től
megjelenik.
Ezzel a Nyilvános Ünnepi Közgyűlés (ülés) befejeződött.
Sopron, 2010. február 05.
Pirger Károly

