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Szám: /2010

FELJELENTÉS
Minta 2010.Boldogasszony hava 99.

 
Tudatában vagyok, hogy a BTK.233§.(1) bek. Alapján a hamis vád és a BTK. 237.1§ alapján a hatóság 
félrevezetését a törvény büntetni rendeli. A fentiek ismeretében, 

feljelentést teszek ismeretlen tettes ellen
okirathamisítás alapos gyanúja  címén

1978. évi IV. törvény 276. § 

 az alábbiak szerint:

Az eljárás során kérem adataim titkos kezelését

Sértett: Társasház

A tulajdonomat képezi a 1099 Minta Minta u. 104-106 TH ban  A I em 7 sz alatt található ingatlan 
A   TH kezelését a Minta1 kft. (1199 Minta Kuk . 4. II/11 tel 555-5555)

A 2010 99-00 .17,oo ára összehívott éves beszámoló közgyűlés jegyzőkönyv egyik hitelesítőjének választottak 
meg.
Az éves megismétel közgyűlést 2010-99-00án 17,15 kor kezdtük el.

 A közgyűlésről készült jkv-t külön írásbeli felszólításom  után csak 2010-99-99 kaptam kézhez. 

A jegyzőkönyv átvizsgálása után több olyan ténnyel szembesültem, amely a közgyűlés lefolyásának gyanús 
körülményeit támasztják alá.  

A jegyzőkönyvet nem hitelesítettem.       A kifogásaimat egy mellékletben részleteztem.

A közgyűlésen az éves  beszámolót a jelenlévők nem fogadták el hiányosságok miatt, nem adtunk felmentvényt.

A tulajdonosok a közgyűlés során késve érkeztek és volt olyan is aki távozott.

Ezt kihasználva Mimta Jenő levezető elnök (a Minta kft. tagja) ismét megszavaztatta a beszámolót, amikor is a 
szavazás „megváltozott”. Gáva szerint a jelenlévők elfogadták a beszámolót.

A kézhez kapott szavazási jegyzék átvizsgálása után megállapítottam, hogy a jelen nem lévő két számvizsgáló 
bizottsági tag (Vizsgáló1 Balázs ésVizsgáló2 Sándor) az első „sikertelen” szavazáskor nem adott írásbeli 
meghatalmazást, míg a második „sikeres” szavazás esetén már szerepelnek a szavazók listáján.

Felmerül a gyanú, hogy a közgyűlés során ezek az írásbeli meghatalmazások nem álltak a levezető elnök 
rendelkezésére. Így nem kellett a beszámoló hibáit kijavítani és új közgyűlést összehívni.

Kérem a gyanús eset kivizsgálását, a felelős felderítését és felelőségre vonását. 

Minta 2010-99-99

Fel Jenő
tel

Melléklet: A kapott jkv másolata 1 db
   A jelenléti ív másolata 1db
  A szavazási ív másolata 1 db

   jkv melléklet 1 db
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