TÁJÉKOZTATÓ

MEGHATALMAZÁS

Domaházi Erdőbirtokossági Társulat (EBT.)
2018.03.06-tól megkezdi az évi tagi járulékfa kiadását.

Meghatalmazó neve……………………..…………..………………………..

2018. május 25.-én hatályba lép a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai
Unió általános adatvédelmi rendelete, amely minden tagországra, és minden cégre kiterjed,
ahol személyes adatokat kezelnek.
Személyes adatnak számít a név, a születési adatok, a lakcím, stb.
így kiterjed a Domaházi Erdőbirtokossági Társulatra is.
Fentiekre tekintettel: a társulat elnöksége, a felügyelőbizottság egyetértésével,
figyelembe véve az Alapszabály rendelkezését - „ A tisztségviselők a hasonló
feladatkört betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.” 2018. február 28.-án az alábbi határozatokat hozta.
8/2018. számú elnökségi határozat.
Az elnökség úgy határoz, hogy a Domaházi Erdőbirtokossági Társulatnál a
továbbiakban minden faforgalmazás (tagi járulékfa kivitele, egyéb favásárlás)
meghatalmazással történő ügyintézése az Új Ptk. 6:16. § [Általános
meghatalmazás] szerinti teljes bizonyító erejű magánokirattal lehetséges.
Bővebb felvilágosítás a soron következő 2018. májusi közgyűlésen,
az EBT. Adatvédelmi Szabályzatát tárgyaló napirendi pontban.
A mellékelt tartalmú meghatalmazások beszerezhetőek az EBT. vezetőségénél, és a
helyben működő üzletekben.
A szabályosan kitöltött meghatalmazásokat a befizetések alkalmával az EBT.
pénztárosánál kell leadni.
9/2018. számú elnökségi határozat.
1. Az EBT. kezelésében lévő erdőkből minden fa csak azután szállítható el, ha előzőleg
már megtörtént a befizetési kötelezettségek teljesítése.
Tagi járulékfa esetén a fakitermelési költség befizetése a házi pénztárba,
vásárolt fa esetén a fa vételárának befizetése házi pénztárba, vagy bankszámlára.
2. EBT. nem avatkozhat bele a fa erdőből történő elszállításának intézésébe,
fuvaroztatásába, mindenkinek belátása és lehetőségei szerint kell azt megoldania.
EBT. erdésze annak adja, adhatja ki a fát az erdőn, aki a befizetést igazoló valamely
pénztári bizonylat bemutatásával jelentkezik a fa átvételére.
(nyugta, készpénzfizetési számla, bankszámlára történt befizetés eseti igazolása).
3. Az EBT. módosított Alapszabálya úgy rendelkezik, hogy „A közgyűlés hirdetmény
útján is összehívható.” A közgyűlés összehívásának hirdetménye kifüggesztésre
kerül az Önkormányzat hirdetőtábláján, egyéb helybeli hirdetőtáblákon, helyben
működő üzletekben.
4. Pénztári fogadóóra: Hétfő és Szerda 15 órától 17 óráig.
Köszönettel vennénk, ha a hirdetményekről és ezen tájékoztatóról, - akinek lehetősége
adódik, - értesítené a nem helyben lakó hozzátartozóit, ismerőseit.
2018-02-28

A vezetőség képviseletében Kisbenedek Ernőné EBT. elnök sk.

Szül.hely.idő…………………………..……………………………………...
Anyja neve………………………………………………..…………………..
Lakcím………………………………………..………………………………
meghatalmazom az alábbi meghatalmazottat,
Meghatalmazott neve………………..………………………………………..
Szül.hely.idő……………..…………………………………………………...
Anyja neve……………..……………………………………………………..
Lakcím………………...………………...……………………………………
hogy a Domaházi Erdőbirtokossági Társulatnál (EBT.)
tagi járulékfáim és egyéb favásárlásaim ügyeiben,
engem képviselve, helyettem és nevemben teljeskörűen eljárjon.
Nevezetesen: a fakitermelési költség és egyéb favételár
befizetése EBT. pénztárába, fajárandóságok átvétele az EBT. erdészétől.
Meghatalmazásom EBT. elnökénél írásban történő visszavonásomig érvényes.
20…….. év…………………. hó……… nap.
………………………………………………….
meghatalmazó aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név olvasható írással: …………………………………………..…………
Lakcím: ……………………………………………………….……….……..
Tanú aláírása: ……………………………………………………….…….….

2. Név olvasható írással: …………………………………………..…………
Lakcím: ……………………………………………………….……….……..
Tanú aláírása: ……………………………………………………….…….….

