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Kiiz gytil6 s i hat 6r ozatok
2022.06.27.

2022. 06. 27. ll Hathrozat
A Kdlcsey LakSsfenntart6 Szdvetkezet kozgytildse rigy dcint, elfogadja, hogy a
kdzgytildsr6l hangfelv6tel k6sztilj <in.

elfogadja: 44 f6, nem fogadja el: 0 f6, tartflzkodik: 0 f6

2022. 06. 27. I 2 Hatilrozat
A Kcilcsey Lak6sfenntart6 Szcivetkezet kcizgytildse rigy drint, hogy Szab6 Tiborn6
(Nyirfa u. 9. IIl10.) szem6ly6t elfogadja levezetl elnciknek
elfogadja: 18 f6, nem fogadja el: 16 f6,tart6zkodik: 10 f6

2022. 06.27. | 3.Hat6rozat
A Kdlcsey Lak6sfenntart6 Szdvetkezet kdzgyiil6se rigy dcint, hogy Weller Lajosndt
(..Petz F u. 4. ) etfogadja jegyz6kdnywezet6nek
elfogadja: 43f6, nemfogadjael: 0 f6,tart6zkodik 1f6

2022. 06. 27 . | 4. Hathrozat
A Kdlcsey Lak6sfenntart6 Szdvetkezet k<izgyiildse rigy dcint, Polg6r Edit 6s dr. Ballzs
Valdria szem6lyeket elfo gadj a j e gyz6kdnyv hitelesit6knek
elfogadja: 44f6, nemfogadjael: 0 f6, tart6zkodik: 0 f6

2022. 05.31. | 5. Hatirozat
A Kcilcsey Lak6sfenntart6 Szcivetkezet k<izgyiildse elfogadja a Meghiv6ban szerepl6
napirendi pontokat 6s annak sorrendj6t
elfogadja: 39 f6, nem fogadja el: I f6,tart6zkodik,2 f6

2022. 06. 27 . | 6. Hathrozat
A Kdlcsey Lak6sfenntart6 szdvetkezet kdzgyiil6se, rigy ddnt, hogy elfogadja a
2021.05.01. napj6t6l 2022.04.30. napjhig terjed6 id6szak hasznillati meleg viz
h6dijSnak 6s t6vh6 korrekci6j6t, a konekci6 elv6gz6s6re vonatkoz6 k6relmet a helyes,
konig6lt adatokkal egyritt a tdvh6szolg6ltat6 fel6 benyrijtja. A korrig6lt adatok
meghat6rozhsa a t6ves adatszolgilltat6st a2021.07.01. napja 2022.06.30. napja kriz<itti
adatok alapjhn tort6nik, tudom6sul v6ve azt, hogy ezzel az 6rintett korrekci6s
id6szakra a tulajdonosok kolts6goszt6sa villtoznt fog, a korrekci6ban minden ingatlan
drintett lesz. Ebb6l ad6d6an terhel6 vagy j6vhir6 szdmlilkkdsztilnek.
elfogadja: 37 f6, nem fogadja el: 0 f6, ttt6zkodik: 5 f6
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2022. 05.31. I 7. Hatilrozat
A Kolcsey Lak6sfenntart6 Szdvetkezet kdzgytildse rigy ddnt, hogy a 2022.05-06-07.
(m6jus, jrinius jrilius) h6napra a hasznillati meleg viz h6dij6nak elsz6mol6sa a
2021 .12 .3 l .-i 2022 .0 6. 3 0. - i korrig6lt adatok alapjhn tort6nj en.

elfogadja: 39 f6, nem fogadja el: 0 f6, tart6zkodik: 3 f6

2022. 06.27 . I 8. Hatfrozat
A Kolcsey Lak6sfenntart6 Szovetkezet kdzgyiil6se irgy dont, hogy elfogadja, hogy
2022.08 honapt6l kezd6d6en, a tdvh6sz6ml6kban szerepl6 hasznillati meleg viz h6dij
elsz6mol6sa a 2022.1-7. h6 Qanuhr 1-t6l jrilius 3l-ig) leadott hasznillati meleg viz
adataialapjhntort6njen,azadatokatat6vh6szolg6ltat6nakmegkiildi.
elfogadja: 39 f6, nem fogadja el: I f6, tart6zkodikz 2 f6

2022. 06.27 . I 9. Hathrozat
A K0lcsey Lak6sfenntart6 Szdvetkezet kdzgyiil6se rigy ddnt, hogy elfogadja a

hasznilatr meleg viz adatok - ingatlan tulajdonosok 6ltal tdrt6n6 - lead5sa 2022.II.
fdl6vt6l kezd6en f61 6vente t<irt6nik, az elso fdl6vben a 06.30 napi leolvasott 6rt6k
lead6si hat6rideje 07.05., a m6sodik f6l6vben a 12.31 napi leolvasott 6rt6k leadSsi
hat6rideje 01.05., a leadott adatokb6l meghathrozoll dijsz6toszt6si adatokat a
hasznillati melegviz h6dij elszhmolilsilhoz a Szdvetkezet tSvh6szolgilltat6nak
megktildi. A melegviz6ra adatok pontossSg66rt, f6l6venk6nt tcirtdn6 leadris66rt a

szcivetkezeti tagok, (ingatlantulajdonosok) mfg a t6vh6szolg6ltat6nak f61 6vente
tcirt6n6 6s hat6rid6ben tdrt6n6 adatszolgilltatdsert, ezen adatok pontoss6g66rt a

mindenkori Szdvetk ezet Yezet6s6ge a felel6s.
elfogadja: 42f6, nem fogadja el: 0 f6,tart6zkodik: 0 f6.

Budapest, 2022.06.27.
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