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Ktizgyiil6si hatfrozati javaslatok
2017. mr{jus 17.

2017. 05. 17. I l. Hatirozati iavaslat
Akdzgyiilds szemdly6t elfogadja levezet6elndknek.

2017. 05. 17. I 2. Hatirozati iavaslat
A kdzgytilds szem6ly6t elfogadja jegyz6k6n)"wezet6nek.

2017 . 05. l7 . | 3. Hatitrozati iavaslnt
Akiizgyiil6s szem6lyeket elfogadja jegyz6kiinyv hitelesit6knek

2017. 05. 17 . I 4. Hatilrozati javaslat
A kiizgyril6s ri Meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat 6s annak sorrendj6t elfogadja.

2017 . 05. 17 , t 5. Hatirozati iavaslat
A kdzgnil6s
tagiainak

2017. 05. 17 . I 6. Hatirozati iavaslat
A kdzgtl6s a2016. 6vi Besz6mol6t .......... mdrleg f66sszeggel, kdnywizsgrfl6i m6rleglelent6ssel, a FEB
6rt6kel6s6t elfogadja.

2017 . 05. l7, t 7. HatiLrozati lavaslat
A ktizgyiilds a szdvetkezet elndk6nek munkabdr6t 2017. julius 01. napj6t6l brutt6 310 ezm foint/h6
dsvegben hatrlro 77a meg,livatkozNa az Alapszabily 13.17. pont'rira.

2017. 05, 17 . | 8. Hatfirozati iavaslat
A kdzgyiilds a2017. 6vi gazd6lkod6si 6s p6nziigyi tervet ................. bevdteli ds kiaddsi f6tisszeggel, a
FEB v6lem6nyez6sse1, a hozzaszolflsotkal 6s a v6laszokkal, 6s a javasolt m6dositdsokkal egyiitt
elfogadja.

2017. 05. 17. I 9. sz. Hatirozati iavaslat
A Kdzgyiilds elfogadja igazgatishgi tag, elndkhelyettes jeliilt szem6ly6! hogy
felkeriiljdn a Jeliil6 list,ira.

2017.05.17. I 10, sz.Hatfirozatt iavaslat
A Ktizgyiil6s titkos szavazissal megyilas^otta ....... ,,........-t2017 . mfljrrs 18-tol - 2020.
m6jus l8-ig. tart6 id6tartamr4 a szdvetkezetigazgatisfgi tagl6nak, elndktrelyettes6nek.



2017. 05. 17.l 11. sz. HatiLrozati iavaslat
A Kdzgyulds elfogadja elszrimol6sk6nt, hogy az l2l2 Bp. Gdrgey Artur t6r 1., 6s 1212 Bp. G6rgey Artur
tdr 2. szAm alatti dpiiletek esetdn az Otthon Melege Program meghirisulisa miatt, -ami a k6t hiz
lak6stulajdonosainak dnhibijrin kiviil tdrt6nt-, a pilyinat elokdszitdsi, tervez6si kdlts6geinek elsz{tnol sit
az igazgat6sdg a 2016. 1ibeszrimol6 4. oldalin a2077.6vi kiiltsdgvet6si terv r6sz6ben rdszletezte.
A kiadrisok 6,sszesen: 7.730.626,- Ft-ot tettek ki a kdt 6ptiletre. Ebb6l a lak6stulajdonosok 3.520.000,- Ft-
ot el6k6szit6si dijat fizettek A szdvetkezet tags6ga elfogadj 4 hogy eil a k<i1ts6get (7.730.626,- Ft.) nem
kell megfizetnie a kdt dpiilet tulaj donosainak. 3.520.000,- Ft. el6k6szit6si, 6s tewez6si dijat az 6piilehe
miiszaki fejleszt6s6re kdlti a szdvetkezet. Azoknl a lak6stulajdonosokn6l, akik lak6stakar6k penfuin
szerz6ddst kdtdttek, a 2.200,- Ft. (OTP Banknal felmeriilt) ztimsi kdlts6get kdtelesek kdzds kdlts6g
(tizemeltetdsi kdltsdg) m6dj6ra megfizetni a szlvelkezet szitml6j6ra. A k6t 6piilet 2016. 09. 26/7/7, 6s
2016. 09. 26.712. szAmu dsszevont r6szk6zgyril6si hat{rozalai alapj6n a havi 50 ezer
forinVl6pcs6hrizankdnti lakristakar6kpltutAi szerz6d6s6t megtartotta,6s rendszeresen fizeti.

2017.05. l7. I 12, Hatirozati iavaslrt
A Ktizg1tl6s elfogadja hogy a szdvetkezet igazgat6siqinak javaslatrlr4 a sziivetkezet kezel6s6be tartoz6
dpi.iletek -a lakristulajdonos, 6s a szdvetkezeti tulajdoni lakrisokba, 6s helys6geibe a Techem Kft.
t6vleolvasasos viz6riit szercltessen. A felmeriil6 beszerel6si k6lts6geket a szrivetkezet igazgatisiginak
igazgrt6sirg 7/2017. 04. 19. hallrozrta alapjfn, a htank6nti felujitisi alapban l6v6 6sszegb6l fizeti ki a
szdvetkezet. Az egy6b fekneriil6 kdlts6geket (plomb6lisi kdlts6g, iZembe helyezdsi kiilts6g, kiszill6si dij) a
lakistulajdonosok kdtelesek megfizetni. A szrivetkezet a v26nik cserej6t 2017. negyedik negyed6v6ben hajtja
v6gre, addig a lakistulajdonosoknak .......,- Ft. iisszeget kell befizetri r6szletekben, havonta. A szdvetkezet
ezeket a kedvezrn6nyeket20l7. vdg6ig tudja biztositani. A 2018. januiir 1. utdn viz6riit cser6l6k sz6mdra is
a Techem Kft. viz6r6inak felszerel6se a kritelez6, ebben az esetben azonban a fenti kedvezm6nyes iir nem
illeti meg a laki{stulajdonosokat.

2017. 05, 17. I l3.Hatdrozati i*aslat
A K6zgtl6s elfogadj4 hogy a szdvetkezet 6piiletein61 a sz-elllzo motorokat, illetve a lakrison beliili
l{gbevezet6ke! 6s az etlrcz sziiks6ges technikai m6dositrisoka! 6s ennek kdlts6geit, a 2016 . 6i beszlmol6,
6s 2017.6vi kiilts6gvetdsi terv 5. oldalan tal6lhat6 hdrom lehet6s6g kiiziil a........... vfltozat szerint val6sitja
meg.

2017 . 05, 17 . I 14, Hatirozan iavaslat
A Kdzgyiil6s etfogadja 6s egyben felhdalmazza a sziivetkezet igazgat6sflght, hogy a hiuta vagy
l6pcs6hizankdnt 2017. rnijus l8-tol LIP szerz6d6st kdss6n,.......,- Ft/h6, 6t 6ves futamid6ve1.
A k6zgyiil6s tudomdsul veszi, hogy a sz6vetkezet igazgat6siga ellen6rzi a fent emlitett befizet6seket 6s
elmaradds eset6n a nijuk es6 LTP bet6tbefizet6st k6zds kdlts6gk6nt (iizemel6si ktilts6g)hajtsa be.
Ennek felhasm6ldsi c61jair6l a lejrirat e1<itt egy 6r'vel a szdvetkezet a k6zgyftl6s e16 t6rja a felhasznilhat6
egyenleget, 6s amennyiben sziiks6ges, az 6ves kdzgyril6s, vagy kdzgyfl6s e16 vigye a v6gleges d6nt6shez
javaslatfit az igazgat6 s6g.

Az 1212 Bp. Gdrgey Artur t& 7. sz.6piilet 2016. 09.26. I 7ll. szlrnu ftszkdzgyillsihatArozalZ valamint az
l}l2Bp. Gdrgey Arlur t6r 2. sz. epdet2016.09.26. / 7D. R6szk6zgyiil6si hatdrozata alapjan elfogadt4 hogy
havi 50 ezer forintos LIP-I folftatja tovilbbd az 1214 Bp. Reggel u. 9. szimri 16pcs6hi2 havi 40 ezer forintos
LTP{ fob'tatj a" a 2017 . 03 . 20-i. inisos szavaziis eredm6nyek6ppen.
A kiizgytil6s tudom6sul veszi, hogy ennek k61t s6,g6t az lintett lptilet lak6stulaj donosai fizetik.
A lrdzra k6t6tt LIP-t a szdvetkezet kiztir6lagosan csak a megadott hrizra fordithatja.

2017. 05. 17. / 15. Hatrlrozati iavaslat
A k6zgnil6s elfogadj4 hogy a 2016. 05.22./8. szirn'lhdtnozatfua is tekintettel a pince b6rleti dij jelenlegi 50
Ft/m2-es 6rat,2017. julius 01-161 150 Ft./n2 dijm emeli.
Ajelen hatrirozat v6grehajtiisa a megl6v6 pince b6rleti szerz6ddsek m6dositas6val jrlr.
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