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A Bogfd - Romonya - Nagykoziri Szenn;vizcsatorna Epitd Vizikiiznrii Trflrsulat atakul6
taggyiil6s6rdl

K6sziilt: Btranya megy6ben,.Bog6d kdzs6gben, a Bog6d - Romonya - Nagykozari
Sz:ennyvizcsatorna Epit6 YizikozmlTarsulat 2013. marcius 5. rrapj6n megtartott
alakul6 taggytil6s6r6l.

Az alakul6 kiizgyiil6s helye: Bog6di Miivel6d6siHaz

Jelen vannak: a mell6kelt ielenl6ti iven feltiintetettek (1' mell6kletek 3d1b)

A Szervezri Bizotts6g eln<ike - Pfeffer J6zsef - megnyitotta az alakul6 taggyiildst, majd
kdszcintotter a megjelenteket. Ismertette a mostani alkalomra meghirdeteft osszejdvetel cfliifi,
6s k6rte a jolenl6v6ket, hogy aktiv r6szv6teliikkel segits6k elo atandcsko:zds siker6t.

A Szervez6 Bizotts6g eln<ike ezt kdvet6en javasolta, hogy a mai alakul6 taggyiilds levezeto
elndke M6rton Istv6n a tarsulat szervez6s6vel megbizott c6g tigyvezetdje legyen.

A j avaslatot a jelenl6v6k egyhangtilag, klzfelemel6ssel elfogadtak.

M6rton Istv6n a tarsulat megalakiths6val megbizolt ceg vezetlje Stvette az eln<iki tisztet.
Kdszdntdtte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy az alakul6 taggyulds dsszehfv6sa a tarsulat
leend6 ismert tagiainak k6zbesitett szabillyszeri - a 160/1995.(KI.26.) I(orm. rendelet 5.$ (1)
bekezd6s6ben meghatdrozott tafialmai 6s formai ktivetelm6nyeknek megfelel6 - meghiv6
kikiild6s6vel, annak az Onkorminyzat hirdet6t6bl5j6n hirdetm6ny irt-i6n tdrt6nt kozzetdtel
ftj6n t<irtdrnt. Meg6llapitotta tov6bb6, hogy az alakul6 taggyul6s <isszehivSsa a leend6 tagok
tdbb mint !i0 Yo-a 6ltal alfuirt bel6p6si sz6nd6k-nyilatkozat birtokd'ban t<iri6nt.
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Bejelentette, hogy aszewezo Bizotts6g Sltal kimunk6lt adatok szerint a nregalakftand6
tiirsulat tagiainak 6rdekelts6gi adatai a kdvetkez6k:
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A tagok 6r:dekelts6gi egys6g szerint szirmitotl 213-os tiibbs6g6hez sz:iiks6ges drdekelts6gi
egysdgek szzirma:795 6rdekelts6gi egys6g, azll&4 drdekeltsdgi egysdg 213'a.

A jelenl6ti ivek alapjan meg6llapit6sra keriilt, hogy a megjelent 6rdekeltek 6s k6pvisel6k 6ltal

k6pviselt 6rdekelts6gi egys6gek sz1ma885 vagyis az dsszes 6rdekelts6gi egys6gek 74o/o-a

A fenti adatok 6s a vizgazdSlkodrlsr6l s2616 2009 CXLIV tdrv6nnyel m6sositottl995. 6vi
LVII. t<irv6ny 40. $ (3) bekezd6s6ben foglaltak alapjiln alevezeto eln<ik az alakul6 taggyrildst
hatir ozatkdrpesnek j elentette ki.

A levezet6 elndk javasolta:

-jegyz6krinyvvezet6nek: RuppertEdina

-j egyz6kdnyv hitelesit6nek: Karsain6 Baktai Edina

W6ll Attila

A javaslatc't ajelenl6v6 6rdekeltek egyhanguan,klzfelemel6ssel elfogadtak.

A levezet6 elntik javaslatot tett az alakul6 taggyiil6s napirendj6re vonatlkoz6an a meghiv6ban
foglaltak a\apjhn, a k<ivetkez6k szerint:

1 . A Szerve z6 Bizotlsitg besz6mol6j a
2. A v izikazmri beruh6z6s ismertet6se
3, A vizikcizmri beruhfz;fs perzijgyi adatainak ismertet6se.
4, A tiirsulat alapszabiiyinak ismertetdse
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5. A tarsulat l5trehozdsfval 6s mrikod6s6vel kapcsolatoshatfxozatok meghozatala
5 . I . A Tarsulat megalakuliisanak elhatfnozhsa
5 .2. A Tarsulat alapszabhly6nak elfo gad6sa
5.3. A Tarsulat testiileti vezetl szerveinek 6s tiszts6gvisel6inek mt:gv6laszt6sa
5.4. A tilrsulat penz:digyi, mriszaki sz6mit6sainak ftfttuforgalmi tervezet6nek)

elfogad6sa
5.5. A tarsulat beruhiz;dsi alapokm6ny6nak elfogadSsa
5.6. A Trlrsulat 2013.6vi kdzfeladatainak meghatfuozhsa
5.7 . Egyetdrt6s kialakitisa atrirsulati kozfeladatok kivitelez6j6t illet6en
5. 8. Egyet6rt6s kialakit 6sa a beruhfr:6s m6rn<iks zewezet5t illet6en
5.9. Ddnt6s a Tarsulat p6nztgyi vezetoj6nek szem6lydr6l
5. 1 0t. Hitel felv6tel6vel kapcsolatos d<int6sek

Levezetl elndk megk6rdezte jelenl6v6ket, hogy az alakul6 kozgyril6s napirendi pontjai
kapcs6n van-e 6szrev6tel, vagy m6s javaslat,

A napirendiipontokkal kapcsolatban 6szrev6tel , illetve m6s javaslat nem volt

Levezet6 elncik javasolta, hogy a jelenl6v6k elSsztir hallgassilk meg eLz 1-4 napirendekhez
tntoz6 besz6mol6kat illetve ismertet6seket, majd ezek ut{n keriiljdn sor a hallottak
megvitat6srira, vagyis a hozzfsz6lisok, v6lem6nyek, javaslatok meghallgatinira, 6s a
v6laszad6sokra. A vlta lezirhsa utiin - az 5. napirendi pont keret6ben - keriilhetne sor a
sziiks6ges ltatirozatok (szilm szerint 8 hat6rozat) meghozatalfra.

A napirendet 6s a Levezet6 elnrik javaslatait jelenl6v6 6rdekeltek egyhangian, k6zfelemel6ssel
elfosadtak.

1. NAPIR]DNDI PONT : A Szervez o Bizottsilg beszrlmol6j a
E16ad6: Pfeffer J6zsef aSzewezo Bizotts6g elnoke

Az eIoad6 a beszilmol6jilban ismertette a Szeruezl Bizotts5g megalekit6s6t megel6zoen -

dnkorm6nl,zati szewezdsben - megval6sultbenhazhsi el6k6sziileteket (igy - t<ibbek ktizott - a

kivitelez6si tervdokument6ci6k megrendelds6vel kapcsolatos feladatokat, a lakoss6gi

tfij|koztatfusok lebonyolitSs6t ... stb.) R6szletesen ismertette aSzewez6 Bizotts6g munk6j6t, a

bizottsSgi tildseken 6s azon kiviil kifejtett szervez6 tev6kenys6get, ilgy - tdbb m6s egy6b
mellett - d,dbel6p6si sz6nd6knyilatkozatok 6sszegytijt6s6t, alakoss6g,i ti$fkoztat5-szetvezo
munk6t ...srtb.-t.
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2. NAPIRENDI PONT: Avizikdzmri beruhaz6s mriszaki tartalm6nak isrnertet6se
El6ad6: M6rton Istv6n a "MARTON-INVEST" Jlt. iigyvezet6ie

A beruhaz6s mriszaki tartalmht. M6rton Istvrln r6szletesen ismertette. ElSad6s6ban kitdrt a
mriszaki tervez6s, a hat6sSgi enged6lyeztetds, a kivitelezds, az iizembe helyez6s, valamint a
majdani iizemeltet6s legfontosabb kdrd6seire. R6szletes t6j6koztatdst adott a kOzfeladatok
megval6sitas6nak iitemez6s6r6l, 6s a kozfeladatokhoz kapcsol6d6 lakoss6gi (saj6t, egy6ni)
feladatokr6li.

3. NAPIREINDI PONT : A vizikdzmri beruhriz 6s plnzugyi adatainak ismertet6se.
E16ad6: M6rton Istv6n a "MARTON-INVEST" Bt. iigyvezetdje

Az el6ad6 ar tSrsulat pdnzngyi - mriszaki szitmithsa (apdnzforgalmi tervezet) alapj6n ismertette
a megalakitlani tervezett vizikozmri t6rsulat miik<idds6nek felt6teleit, a forr6sok 6s kiad6sok
vhrhat6 alalkul6s6t, 6s p6nztigyi sz6mit6s alapjin ( jzkv.2.mell6klete )javaslatot tett a tSrsulat
6ltal felvehet6 hitel osszegdre vonatkoz6an. Ismertette, hogy a t6rsulat sai6t penzeszktizeinek
- $nkormfinyzat r6,sz6re tdrt6n6 - 6tadhs6val, tirsbenf,tin6k6nt vesz r6szt a vizgazdSlkodSsi
kdzfeladat rne gval6sit6s6ban.

4. NAPIRIINDI PONT: A T6rsulat alapszabilly nak.ismertet6se
E16ad6: Mdrton Istv6n a "MARTON-INVEST" Ilt. iigyvezetdje

Az eIoad6 r6szletesen ismertette a megalakitani tewezett Tarsulat r6sz6re kidolgozott
alapszabilly tervezetdben foglaltakat. Bemutatta a tarsulat 6rdekeltsdgi .t6rkdp6t, amely
felitinteti a t6rsulat drdekelts6gi tertilet6t, 6s ismertette, hogy a t6rsula1. az 0nkormdnyzattal
egyiittmriktjdve ezen 6rdekeltsdgi tertileten elhelyezkedS ingatlanok tekintet6ben hajtja v6gre
vizgazdillkcd6si krizfeladatht. Kiilon is kiemelte a tagok jogaira 6s k<itelezettsdgeire, valamint
az 6rdekelts6gi viszonyukkal 6sszefiigg6 panaszok jogorvoslatara, a tiszts6gvisel6k
megv6laszt:,ilsfua 6s jog6ll6srlra, a vfulasrtoft testtiletek mrik6d6s6re, tov6bb6 a T6rsulat
k6pviseletdrre 6s tdrv6nyess6gi feltigyelet6re vonatko z6 szabillyokat.

5. NAPIRIENDI PONT: A tarsulat letrehozilshval6s mrikdd6sdvel kapcr;olatos hatarozatok
meghozatala
E16ad6: Mdrton Istv6n a "MARTON-INVEST" Bt. iigyvezetdje

Az l-2-3t[. napirendi pontokban elhangzott ismertetdk, illetve tirjekozrtat6k ut6n a levezetl
elnok bejelientette, hogy megnyitja avitft az eddigelhangzottak felett.

Fentieket l<6vet6en levezeto elndk a napirend keret6ben l0 hathrozati javaslatot te4esztett a
jelenl6v6k e16, amelyekel. az 6rdekeltek kiil<in-ktikithathrozatt6 emeltek a kdvetkez6k szerint:
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s.1. A-l

1/2013 . ( 0.1 .OS .l suirun natuirozat

Az alakul6 taggyiil6.s, 2013. marcius 5. napjan elhatirozza a Bog6d - Romonya - Nagykozari
Szennyvizcrsatorna Epit6 Vizikozmri Tarsulat megalakit6s6t.

A fenti hatiirozatota jelenl6v6 6rdekeltek egyhangflag, k6zfelemel6ssel lrcrtik.

5.2. A Tirsrulat alapszabdlvinak elfosad6sa

2/2013.( 03;..05 . I szdmrt hatuirozat:

Az alakul6 taggyiil6s a Tarsulat Alapszab6lyilt az elote4esztds szerint elfogadja, hitelesit6sdre
felhatalmaz:za az alakul6 taggytil6s jegyz6kdnyv6nek megvillasztott vezetoi5t, tovilbb| az
alakul6 taggytil6s 312013.(03. 05.) sz6mu hatfrozatirban megv6laszthsrakeri.il6 elntik6t.

A fenti hatiirozatota jelenl6v6 6rdekeltek egyhangrilag kdzfelemel6ssel hoztak.

5.3. A Trflrsulat testiileti vezetf szerveinek 6s tiszts6evisel6inek mesviilasztfsa

A levezetdr elnrik bejelentette, hogy a szervezo bizottsitg kialakitotta javaslat6t a Trlrsulat
alapszabfulyban meghatdrozott l6tszrlmf intlzo bizotts6ganak 6s ell,en6rz6 bizottsdghnak
szem6lyi olsszet6tel6re n6zve. Ismertette a javaslatot, mely szerint:

INTEZO BIZOTTSAG
Tiiszts6e N6v Lakcim

I.B. eln<ike Pfeffer J6zsef 7 7 42 BosiLd trlossuth L irt 841 |
1. Tae ( eln<ik helyettes) Herman J6zsef 7743 Romonva Pet6fi it 14.
2 .Tae Dr Szentirmavnd Kiss M6ria 7741 Naevko:zar Bos6di rit 9.
3. Tae Horvrith Szil6rd 7741 Naeykoz6r Sport utca 6
4 .Tas Haransoz6 ZoItin 7 7 42 Bos6d l{6k6czi rrtca 6 I a
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ELLENORZO srzorrsAc
Tiszl;s6g N6v Lakcim

E.B. elncike Csdnvi J6zsef 774 1 Naeykozar, T avasz u 7 .
1. Tas Gwricza SSndor 7742BosiLd. Pet6fi utca 18/a
2.Tas. Mikl6s Dezso 7743 Romonya B6ke tt 57.

Levezeto elnok kerte a javaslat megvitatilsffi, illetve esetleg m6s javaslat el6terjesztds6t.

Eszrevdtel javaslat a tarsulati tiszts6gvisel6k szemdlye kapcs6n nem volt

Ezt kovet6en levezet6 eln<ik ism6t el6terjesztette a hatfuozati javaslatot 6s a kozgyld'les az

al6bbi hatin' o zatot hozta:

3/2013.( 03;.. 05 .l sz- sztfimfi hatdrozat

Az atakul6 taggy0l6s a Tarsulat vezeto szerveit ds tiszts6gvisel6it az alirbbiak szerint vfiasdia
meg:

Az alakull6 taggyiil6s tudomfsul veszi, hogy az lntflzil Bizottsiig elniike 6s tagiai'
valamint arzF;llen6rz6 Bizottsfg elniike 6s tagjai munkrijukat tdrit6smentesen v6gzik

INTEZo BIZOTTSAG
Tiszts6s N6v Lakcim

I.B. elndke Pfeffer J6zsef 7 7 42 Bos6d K.ossuth L ilt 84 / |

l. Tae ( elrrdk helyettes) Herman J6zsef 7743 Romonva Pet6fi tfi 14.
2.Tas Dr Szentirmavn6 Kiss Mriria 7741 Naeykozin Boe6di ft 9.
3 . T a s Horv6th Szilard 7741 Nasvkoz6r Sport utca 6
4.Tas. Haransoz6 Zoltitn 7 7 42 BosiLd FL6k6czi rfica 6/ a

ELLENoRZo nrZOrrsnc
Tiszts6e N6v Lak:fm

E.B. elndke Csanvi J6zsef 774 1 Naeykozin, T avasz u 7 .
1. Tae Gvuricza S6ndor 7 7 42 Boshd. Pet6fi ut<:a 18 I a
2.Tas. Mikl6s Dezs6 7743 Romonya B6ke ift 57.

A fenti hal:irozatota jelenl6v6 6rdekeltek egyhangrilag k6zfelemel6ssel hoztak.
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4. A Tirsulat pdnziigyi. miiszaki szfmitisainak (p6nzforgalmi ten'ezet6nek)
elfoeadiisa

4/2013. ( 03, 05 . I szdmrt hatuirozat

Az alakul6 taggyiil6s abenthinils p6nziigyi, mriszaki szfumitisht (p6nzforgalmi tewezetet) az
el6terjeszt6s szerint elfogadja. A t6rsulat 6rdekelts6gi viszonyait az a\ilbh,iak szerint hatirozza
meg az alakul6 taggyiil6s :

- A Tarsulatnill azegy 6rdekelts6gi egys6g m6rosz6ma; 250 liter/nap

- A Tarsulainhlegy drdekeltsdgi egys6g tt6nfrzetend6 6rdekelts6gihozzdi6rul6s a k<ivetkez6:

Bogfd telepiil6sen:
: term6szetes szem6lyek eset6ben 130 000 Ft/egys6g
: nem termdszetes szemdlyek eset6ben 105 t)00 Ft/ egys6g

Romonya telepiil6sen:
: termdszetes szem6lyek esetdben 165 000 Ftiegysdg
: nem term6szetes szem6lyek eset6ben 135 000 Ft/ egysdg

Nagykozir telepiil6sen :
: term6szetes szem6lyek eset6ben 220 000 Ft/egys6g
: nem term6szetes szem6lyek eset6ben 204 000 Ft/ egysdg

Az 6rdekeltsegi hozzi$6rul6s megfizetdse:

Az frdekeltsegi hozzftj6rul6st a tilrsulat term6szetes szem6ly tagiai 100 ht6nap alatt egyenl6
r6szletben lk<ltelesek befizetni, minden h6 15. hatr{rnappal. Az els6 fizet6si hatirid6: 2013.

6vben a Tiirsulat c6gbejegyz6s6t kiivet6 30 napon beliil keriil meghatdrozhsta.

Azon termdszetes szem6lyek, akik a reszletftzetesi kedvezm6nnyel nem kiv6nnak dlni,
m6djuk va:r: Bogdd telepiil6s eset6n: 105 000 Ft

Romonya telepiil6s eset6n: 135 000 F't
Nagykozfr telepiil6s eset6n: 204 000 Ft

hfrom egyenl6 r6szletben, 2013. 6prilis 15.-ig, 2014. fprilis 15.-ig, 2015. fprilis 15.-ig
tdrtdn6 befizet6s6vel rendezni, 6rdekelts6 gi hozzhiilrul6sukat.

Azon termdszetes szem6lyek a kik egy dsszegben kfvanj6k megfizetni az 6rdekeltsdgi

hozzhjdnJlfst, m6djuk van: Bogfd telepiil6s eset6n: 80 000 Ft
Romorya telepiil6s eset6n: 115 000 Ft
Nagykozdr telepiil6s eset6n: 190 000 Ft

20 I 3. 6pri tis 1 5. -ig t<jrt6n6 befizetdssel, rendezni kdztartoz6sukat.
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A j ogi szen:r61yek a rdsztikre meg6llapitott 6rdekelts€'gi hozz6i6rul6st:
Bogid telepiil6s eset6ben: 105 000 Ft I egy irdekeltsdgi egysdg,
Romonya telepiil6s eset6n: 135 000 Ft I egy drdekeltsdgi egysdg,
Narykoz6r telepiil6s eset6n: 204 000 Ft / egy rirdekelts6gi egys6g,

H6rom egyenl6 r6szletben kotelesek megfizetni 2013. 6pritis. 15.-ig' 2014. 6prilis 15.-ig'
2015. riprilis 15.-ig

Az alakul6 taggyul6s a jogi szemdlyek 6s jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasiryi
tarsas6gok, egy6b szervezetek 6rdekelts6gi egys6geinek szLnirt. az dlapszabilly 2. szfrmit
mell6klet6t kdpez(5 tagnyilvantartrisban rtigzitettek szerint elfogadja.
Az alakul6 taggytil6s egyet6rt azzal,hogy a tarsulat szewezds1tvegzo, meghatalmazhs alapiin
tdbb drdekerltet kdpvisel6 szewezok, az drdekelts6gihozzitjttrul6s megfiz;et6se tekintet6ben 30
o/o-os kedvezm6nyben r6szesfthet6k.
Ezen tarsulati tagok jelen jegyz6kdnyv mell6klet6t klpezl ,,meghalnlmazott kepvisel6k
jelenl6ti ivdn" kertiltek felsorol6sra.

A pdnziigyi, mriszaki sz6mitasok szerint a tarsulat iisszes pdnzforrdisfnak, illetve ezzel
azonos dsszes kiad6sanak dsszege atewezett teljes miikiid6si idd alatt: | 251214 eFt
A pdnziigyi, miiszaki szhmitils ezenjegyzok<inyv mell6klet6t k6pezik. (2. melldklet)

A fenti hatilrozatot a jelenl6v6 6rdekeltek egyhangulag k6zfelemeldssel h,czt6k.

5.5. A tfrsrnlat beruh6zisi alapokmfnvfnak elfosadSsa

5/2013. (03. Oil szdmrt hafirtrozat

Az alakul6 taggyiil6s a t6rsulat Beruhriz6si Alapokm6ny6t 1067 560 r:Ft bevdteli, 6s ezzel
egyezo kiad6si oldallal elfogadja.

A fenti hatlirozatotajelenl6v6 6rdekeltek egyhangrilag k6zfelemel6ssel hoztik.

5.6. A Tdrsulat 2011. 6vi kiizfeladatainak meehatfrozdsa

6/2013. (03. 05) sruimrt hatuirozat

Az alakul6 taggyiil6s a T6rsulat 2013. 6vi krizfeladatinak ellitilsina drdekeltsdgi
hozzt$irrulilsb6l 15 000 eFt , hitelfedezetdb6l 20 000 eFt beruh6zdsi keretet biaosit. A
Tarsulat 2Al3.6vi tervezett dsszes bev6tele 228 731 eFt., a tervezett ciss:zes 2013.6vi kiad6s -
2013- 6vi <i,sszes bev6tellel egyez6en - 228 731 eF't.

A fenti hatfrrozatotajelenl6v6 6rdekeltek egyhangrilag kdzfelemel6ssel hroillk.
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5.7. Eeyet6rt6s kialakitfsa a tirsulati kOzfeladatok kivitelez6i6t illet6en :

7/2013.( 03..05.1 szdmrt hatufrozat

Az alakul(r taggyul6s egyet6rt azzal, hogy a kivitelez6si munk6k elv6gz6s6re az
Onkorm6nyzati Tarsul6s illtallefolytatott kozbeszeru6si eljrir6s eredm6ny,l alapjinkiv6lasztott
nyertes kivitlelez6 kapj on megbizitst.

A fenti hatfurozatota jelen16v6 6rdekeltek egyhangrilag k6zfelemel6ssel hozt6k.

5.8. Eeyet6rt6s kialakitfsa a beruhizf s m6rniikszervezet6t illetden:

8/2013. ( 031. 05.) sz,rtmrt haartrozat:

Az alakul6 taggyiil6s egyet6rt, azzalhogy, aberuhin6s kivitelez6se sorlm jelentkez6 mdrn<ik
feltigyeleti 6s mriszaki ellen6rz6si feladatok ell6t6sira, az Onkormhtyzati T6rsul6s 6ltal
lefolytatott kozbeszerz6si eljar6s alapjlnkiv6lasztott m6rndkszewezet kapjon megbizhst.

A fenti hatirozatot a jelenl6v6 drdekeltek egyhangrilag k6zfelemel6ssel hozt6k.

5.9. Diint6sr a Tr{rsulat p6nziisvi vezetdi6nek szem6lv6r6l

9/2013. (03t.. 05.1 szdmfi hatdrozat

Az alakul6 taggyril6s a Tarsulat p6nziigyr vezetojdnek God6n6 Tcirdk .Eszter-t k6ri fel, havi
tisztelet dijet - napi n6gy 6r6s foglalkortatils mellett - brutt6: 57 000 Ft - ban hatirozzameg.
Felhatalmazza az Intezo Bizotts6got, hogy az e hathrozattal kapcsolatos munk6ltat6i
feladatokat int6zze.

A fenti hatfrozatot a jelenl6v6 6rdekeltek egyhangrilag k6zfelemel6ssel h.ozt6k.
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5.10. Hitel llelv6tel6vel kapcsolatos diint6s.

10/2013. (0:1. Oil szdmrt hatdrozat

Az alakul6 taggytil6s Bogdd - Romonya - Nagykozfr - Kozirmislerny Onkormfnyzati
Teriiletfejleszt6si Tirsulis, 6ltal aberuhhzhs megval6sul6sa sordn felv(ltelre keriil5 100 000
eFt ( azaz sz{nmilli6 forint) hitel 6sszegb6l 100 000 dFt (azaz szdz;milli6 forint ) hitel
<isszeg visszafrzetls6t v6llalja, 6s arra kdszfizetl kezess6get v6llal. r\ hitel fedezetdiil a
Tarsulat a tagjainak drdekelts6gi hozzi$fuu16s6t jeldli meg. A hitel visszafizetdse a tarsulat
p6nziigyi-mriszaki szilmitlsirban foglalt iitemez6s szerint t6rtdnik.

A hitel visszafrzetls6re 6s a kezess6gvilllalilsfua vonatkoz6 dokumer:Ltumok alilirilsfna az
alakul6 krlzgyft16s a Tarsulat eln<ik6t Pfeffer J6zsefet 6s p6nziigyi vezetojdt God6n6 Tiiriik
Eszter. hatztlmazza fel.

A fenti hatilrozatot a je1en16v6 drdekeltek egyhangrilag, k6zfelemel6ssel hozthk.

Tdbb tfugy nem 16v6n a levezeto elndk megkdszdnte a jelenl6v6 kdzrermrikdd6s6t, a tarsulat
megalakitrisiiban 6s a hatirozatok meghozatalSban, s az alakulS taggyiil6st befejezettnek
nyilv6nitotta.

kmf.

Ievezetl eln<ikt"

j egyz6kdnyv hitelesit6



1. szimf mell6klet

JELENLET iV- T
Bog6d - Romonya - Nagykoz6ri Szennyvizcsatorna Epit6 Viziktizm6 T6rsulat

2013. mircius 5.-6n a Boq6di Mfivel6d6si Hizban megtarto'tt
alaku16 taggyfi l6s6n megjelentekr6l

JOGI SZEMELYEK

NEV K6pviselt 6rdekelts6gi egys. /\LAiRAS

AGOCS LASZI.O 1

ALFA.TRIo 2OO5 1

BARANYA MEGYEI 6NK 1

BLANDITIA Kf[ ,l

BOGAD ONK 1 0

BOGAD PEK KFT 5 V'r^ l-- \

BORBAS EMIVIA 1

COPE Vagyonhasznosit6 Zrt 3

ERSEK PAL 1

IHITECH Kft 3

ILLES FERENG 1

Magyar Telekom Nyrt. 1

MAMEL MEMI=NTO 2

Mecsek Viddke Takszdv 1

MESZAROSESEvUNAK Kft. 1

Naqv S6ra 1

NAGYKOZAR ONK 1 0 .+*-4 l
P6csi Naok6zi Otthon 3

Pleb6nia 1

ROMONNYA ONK 5 rF1
SZENJAI FERENG 1

SZOCEG NONPROFI 6

Sz(cs Andrisn6, 1

T6KE ANDRE:A KFT 1

VARGA Kereskedelmi Kft 3

Osszeseru: 6s 3o



1. sz6mf mell6klet

JELENLET iV

Bog6d - Romonya . Nagykoz6ri Szennyvizcsatorna Epit6 Vizikdzmfi T6rsulat
2013. mircius 5.-6n a Bogidi Mfivel6dt6siH6z!q!!'ngg!349

alaku16 taggyfi l6s6n megjelentekr6l

TERMESZETE SZEMELYEK MEGHATALMMOTT KEPVISELOI

NEV K6pviselt 6rdekelts6si egys. /\LAiRAS

AseL eor 52 #"/ etLr-X
BORA BIANKIT 1 7 fuVwb.ar&^,
csAttyt JozslEF 63 )ilyv
FUKSA IBOLYA 50 FWM IDoQn
GYURIGZA SA.NDOR +8 '6-:--
HARANGozo zolrAn 36

HARcos rnuAs 38 uJ-- L.-.--..-
HERBERTNE BRnoN uAnn 35

HORVATH SZIILARD 56 ,lU't
rvAu nttorurra 49 A' Lx l>
xRnsarruE BAKTAnLoNA 1 8 fuffs^ud t lAX

MIKLOS DEZSiO 29

ttovAxovlcs vl r,tcEtt E 57 t\il,Uto^ lt. \

PFEFFER r6z:ser 66
- - - ' -
--da.^-.-- -**

SARUS ZOIT,AruNE 3 Qnnu i7"lA.\, (

scHMrDT reneHcruE 45 (c,t-;1.':5---

sELMEczr evOncv 40 #^- r-l
szReoHE xovAcs KRtsznNA 64

rnrAcs trrane 42

TISZTL MIHAITY 1 4 Z-'// Z*4--
WAHL ATTILI\ 60 \;q.-.^- ---\+

Osszesen: 888'3T = g5J



1. sz6mri mell6klet

JELENLET iV

Bog6d - Romonya - Nagykoziri Szennyvizcsatorna Epit6 Vizikd:zmii T6rsulat
2013. mircius i.-6n a Boq6di Mfivel6d6si Hizban megtartott

alaku16 taqqvfi l6s6n megielentekr6l

TERMESZETES SZEMELYEK

NEV K6pviselt 6rdekelts6gi egys. / alAiBie\

\/r>--a<',,cs M",kz( J**,tlr.*: ,.LQart', u^ L1 Vlv(,0"\(Ae*v
4 * L i d - \//V&,!- ( lil!

L



Bogid - Romonya - Nagykoziri Szennyvizcsatorna Epit6 Vizik0zmfi T6rsulat
2013. m6rcius 5.-6n a Mfivel6d6si H6zban meqtartott

alakulo

MEGHIVOTTAK
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