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2017, 06. 26. I l. Hatf'rozati iavaslat
Akiizgytil6s szem6ly6t etfogadja levezet6elniiknek.

2017 . 06. 26, I 2. Hati.rozati izvaslat
A kiizgltl6s szem6ly6t elfogadja jegyz6kdnywezet6nek.

2017. 06. 26, I 3. Hatfirozati iwaslat
Ak6zgyiil6s szem6lyeket elfogadja jegyz6kiinlv hitelesit6knek.

2017. 06. 26. | 4. Hat$rozati iavaslat
A kdzgyiil6s a Meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat 6s annak sorrendj6t elfogadja.

2017. 06. .?6.' | 5. Hathrozatr iav aslat
A kozgyiilds a2AI6. 6vi Besziimol6t 884.919,- Ft. mdrleg fildsszeggel, kdnywizsgrfl6i m6rlegielent6ssel,
a FEB drt6kel6s6t elfogadja.

2017 . 06. 26. | 6. Hathrozati iavaslat
A kdzg1'til6s a2017. 6i gazddkodrisi 6s pdnziigyi tervet ................. bev6teli 6s kiad6si f6iisszeggel, a
FEB v6lem6nyezdssel, a hozztsz6l sok'kal 6s a v6laszokkal, 6s a javasolt m6dosit6sokkal egytitt
elfogadja.

2017 . 06. 26.1 7 . sz. Hatirozati iavasltt
A Kdzgyiilds elfogadja elszrimoldsk6nt, hogy az l2l2Bp. Gdrgey Arrur t6r 1.,6s l2lz Bp. Gdrgey Artur
t6r 2. szitrn alatti 6piiletek eset6n az Otthon Melege Program meghirisulisa miatt, -ami a ket hin
lak6stnlajdonosainak iinhibdjdn kiv[l tdrt6nt-, a piiy|zat el6k6szit6si, tervezdsi kdlts6geinek els zturtoli6;1t
az igazgat6sflg a2016. 6vi beszrimol6 4. oldalin a2017. 6vi kdltsdgvetdsi terv r6szdben 16 szletene.
A kiadrisok dsszesen: 7.730.626,- Ft-ot tettek ki a k6t 6pi.iletre. Ebb6l a lakastutajdonosok 3.520.000,- Ft-
ot el6k6szit6si dijat fizettek. A szdvetkezet tags6ga elfogadj a, hogy ezt a kdltsdget (7 .730.626,- Ft.) nem
kell megfizetnie a kdt 6piilet tulajdonosainak. 3.520.000,- Ft. el6k6szitdsi, ds tervez6si dijat az 1pnlete
miiszaki fejleszt6s6re kdlti a szdvetkezet. Azoknii a lakistulajdonosokn6l, akik lakistakar6k p|riztA1j1
szerzfiddst ktitdttek, a 2.200,- Ft. (OTP Ba*nfl felmertilt) zir6si k61ts6get kdtelesek k6zds k61ts6g
(tizemeltetdsi kiiltsdg) m6djrlra megfizetni a szdvetkezet sz6ml6jara" A k6t 6piilet 2016.09.26/711, 6s
2016. 09. 26.7/2. sztimf dsszevont r6szkdzgyiil6si hatinozatai alapjrln a havi 50 ezer
forint/l6pcs6hr2ank6nti lak6stak ardk p5nztin szerz6d6s6t megtartotta, ds rendszeresen fizeti.
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