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taggyiil6s6rdl

a Bog6d- Romonya- Nagykozari
kdzs6gben,
K6sziilt: Btranyamegy6ben,.Bog6d
Epit6 YizikozmlTarsulat 2013.marcius5. rrapj6nmegtartott
Sz:ennyvizcsatorna
alakul6taggytil6s6r6l.
Az alakul6 kiizgyiil6shelye:Bog6diMiivel6d6siHaz

Jelenvannak: a mell6keltielenl6tiiven feltiintetettek(1' mell6kletek3d1b)
A SzervezriBizotts6geln<ike- Pfeffer J6zsef - megnyitottaaz alakul6 taggyiildst,majd
Ismertettea mostanialkalomrameghirdeteftosszejdvetelcfliifi,
a megjelenteket.
kdszcintotter
siker6t.
jolenl6v6ket,
hogyaktiv r6szv6teliikkelsegits6kelo atandcsko:zds
6sk6rtea
A Szervez6Bizotts6geln<ikeezt kdvet6enjavasolta,hogy a mai alakul6taggyiildslevezeto
megbizottc6gtigyvezetdjelegyen.
elndkeM6rtonIstv6na tarsulatszervez6s6vel
klzfelemel6sselelfogadtak.
A j avaslatotajelenl6v6kegyhangtilag,
M6rton Istv6n a tarsulat megalakiths6valmegbizolt ceg vezetlje Stvette az eln<iki tisztet.
a tarsulat
Meg6llapitotta,hogy az alakul6taggyuldsdsszehfv6sa
Kdszdntdttea megjelenteket.
leend6ismerttagiainakk6zbesitettszabillyszeri- a 160/1995.(KI.26.)I(orm. rendelet5.$ (1)
meghatdrozotttafialmai 6s formai ktivetelm6nyeknekmegfelel6- meghiv6
bekezd6s6ben
kikiild6s6vel, annak az Onkorminyzat hirdet6t6bl5j6nhirdetm6ny irt-i6ntdrt6nt kozzetdtel
a leend6tagok
Meg6llapitottatov6bb6,hogy az alakul6taggyul6s<isszehivSsa
ftj6n t<irtdrnt.
t<iri6nt.
birtokd'ban
tdbb mint !i0 Yo-a6ltal alfuirtbel6p6sisz6nd6k-nyilatkozat

-2Bejelentette,hogy aszewezo Bizotts6g Sltal kimunk6lt adatok szerint a nregalakftand6
tiirsulat tagiainak 6rdekelts6giadataia kdvetkez6k:
f--

-

nem
Jogi szemElyek6sjogi sz,rm6lyisdggel
gazdasfll;i tdrsasigok
t
o
szirma
sz6ma drd.egys. Szdma 6rd.egys. Szfrma 6rd
Term6szetes
szem6lyek

I

I
I

868

J

25

251

It - . - - - - . - - ' lOsszesen

1119

1119

3

25

ll

l8

t4

12

22

12

23

40

26

A tagok 6r:dekelts6giegys6g szerint szirmitotl 213-os tiibbs6g6hez sz:iiks6gesdrdekelts6gi
egysdgekszzirma:7956rdekelts6giegys6g,azll&4 drdekeltsdgiegysdg213'a.
A jelenl6ti ivek alapjan meg6llapit6srakeriilt, hogy a megjelent 6rdekeltek 6s k6pvisel6k 6ltal
k6pviselt 6rdekelts6giegys6geksz1ma885vagyis az dsszes6rdekelts6giegys6gek74o/o-a
A fenti adatok 6s a vizgazdSlkodrlsr6ls26162009 CXLIV tdrv6nnyel m6sositottl995. 6vi
LVII. t<irv6ny40. $ (3) bekezd6s6benfoglaltak alapjiln alevezeto eln<ikaz alakul6 taggyrildst
j elentette ki.
hatir ozatkdrpesnek
A levezet6 elndk javasolta:
-jegyz6krinyvvezet6nek:

RuppertEdina

-j egyz6kdnyv hitelesit6nek: Karsain6 Baktai Edina
W6ll Attila
A javaslatc't ajelenl6v6 6rdekeltekegyhanguan,klzfelemel6sselelfogadtak.
A levezet6 elntik javaslatot tett az alakul6 taggyiil6s napirendj6revonatlkoz6ana meghiv6ban
foglaltak a\apjhn,a k<ivetkez6kszerint:
1. A Szervez6 Bizotlsitg besz6mol6ja
2. A v izikazmri beruh6z6sismertet6se
3, A vizikcizmri beruhfz;fs perzijgyi adatainakismertet6se.
4, A tiirsulat alapszabiiyinak ismertetdse
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meghozatala
kapcsolatoshatfxozatok
5. A tarsulatl5trehozdsfval6smrikod6s6vel
5.I . A Tarsulatmegalakuliisanakelhatfnozhsa
elfogad6sa
5.2. A Tarsulatalapszabhly6nak
mt:gv6laszt6sa
5.3. A Tarsulattestiiletivezetl szerveinek6stiszts6gvisel6inek
mriszakisz6mit6sainakftfttuforgalmi tervezet6nek)
5.4. A tilrsulat penz:digyi,
elfogad6sa
elfogadSsa
5.5.A tarsulatberuhiz;dsialapokm6ny6nak
meghatfuozhsa
5.6.A Trlrsulat2013.6vikdzfeladatainak
kialakitisa atrirsulatikozfeladatokkivitelez6j6tillet6en
5.7. Egyetdrt6s
zewezet5tillet6en
5.8. Egyet6rt6skialakit 6saa beruhfr:6sm6rn<iks
5.9.Ddnt6sa Tarsulatp6nztgyi vezetoj6nekszem6lydr6l
d<int6sek
5.10t.Hitel felv6tel6velkapcsolatos
Levezetl elndk megk6rdeztejelenl6v6ket, hogy az alakul6 kozgyril6s napirendi pontjai
vagym6sjavaslat,
kapcs6nvan-e6szrev6tel,
kapcsolatban
6szrev6tel, illetve m6sjavaslatnemvolt
A napirendiipontokkal
Levezet6elncikjavasolta,hogy a jelenl6v6k elSsztirhallgassilkmeg eLz1-4 napirendekhez
tntoz6 besz6mol6katilletve ismertet6seket,majd ezek ut{n keriiljdn sor a hallottak
megvitat6srira,vagyis a hozzfsz6lisok, v6lem6nyek,javaslatok meghallgatinira, 6s a
A vlta lezirhsa utiin - az 5. napirendipont keret6ben- keriilhetne sor a
v6laszad6sokra.
sziiks6gesltatirozatok (szilm szerint8 hat6rozat)meghozatalfra.
elnrikjavaslataitjelenl6v66rdekeltekegyhangian,k6zfelemel6ssel
A napirendet6s a Levezet6
elfosadtak.

1. NAPIR]DNDI PONT : A Szervezo Bizottsilg beszrlmol6ja
E16ad6:Pfeffer J6zsef aSzewezo Bizotts6g elnoke
Az eIoad6 a beszilmol6jilban ismertette a Szeruezl Bizotts5g megalekit6s6t megel6zoen dnkorm6nl,zati szewezdsben- megval6sultbenhazhsi el6k6sziileteket(igy - t<ibbekktizott - a
kivitelez6si tervdokument6ci6k megrendelds6vel kapcsolatos feladatokat, a lakoss6gi
tfij|koztatfusoklebonyolitSs6t... stb.) R6szletesenismertette aSzewez6 Bizotts6g munk6j6t, a
bizottsSgi tildseken 6s azon kiviil kifejtett szervez6 tev6kenys6get,ilgy - tdbb m6s egy6b
alakoss6g,iti$fkoztat5-szetvezo
6sszegytijt6s6t,
mellett - d,dbel6p6si sz6nd6knyilatkozatok
munk6t ...srtb.-t.
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mriszakitartalm6nakisrnertet6se
2. NAPIRENDI PONT: Avizikdzmriberuhaz6s
El6ad6:M6rtonIstv6na "MARTON-INVEST"Jlt. iigyvezet6ie
kitdrt a
A beruhaz6smriszaki tartalmht.M6rton Istvrln r6szletesenismertette.ElSad6s6ban
iizembe
helyez6s,valamint a
a kivitelezds,az
mriszakitervez6s,a hat6sSgienged6lyeztetds,
majdani iizemeltet6slegfontosabbkdrd6seire.R6szletest6j6koztatdstadott a kOzfeladatok
iitemez6s6r6l,6s a kozfeladatokhozkapcsol6d6lakoss6gi(saj6t, egy6ni)
megval6sitas6nak
feladatokr6li.
6s plnzugyi adatainakismertet6se.
3. NAPIREINDI PONT: A vizikdzmriberuhriz
E16ad6:M6rtonIstv6na "MARTON-INVEST"Bt. iigyvezetdje
Az el6ad6artSrsulatpdnzngyi- mriszaki szitmithsa(apdnzforgalmitervezet)alapj6nismertette
felt6teleit,a forr6sok6s kiad6sok
a megalakitlanitervezettvizikozmrit6rsulatmiik<idds6nek
jzkv.2.mell6klete
(
6s p6nztigyisz6mit6salapjin
vhrhat6alalkul6s6t,
)javaslatottett a tSrsulat
vonatkoz6an.Ismertette,hogy a t6rsulatsai6tpenzeszktizeinek
6ltal felvehet6hitel osszegdre
- $nkormfinyzat r6,sz6re
tdrt6n6 - 6tadhs6val,tirsbenf,tin6k6nt vesz r6szt a vizgazdSlkodSsi
kdzfeladatrnegval6sit6s6ban.
4. NAPIRIINDI PONT: A T6rsulatalapszabillynak.ismertet6se
MdrtonIstv6na "MARTON-INVEST"Ilt. iigyvezetdje
E16ad6:
Az eIoad6 r6szletesenismertette a megalakitani tewezett Tarsulat r6sz6re kidolgozott
alapszabilly tervezetdbenfoglaltakat. Bemutatta a tarsulat 6rdekeltsdgi.t6rkdp6t, amely
felitinteti a t6rsulat drdekelts6gitertilet6t, 6s ismertette,hogy a t6rsula1.az 0nkormdnyzattal
ingatlanoktekintet6benhajtja v6gre
egyiittmriktjdveezen6rdekeltsdgitertiletenelhelyezkedS
jogaira
valamint
6s k<itelezettsdgeire,
krizfeladatht.Kiilon is kiemeltea tagok
vizgazdillkcd6si
az 6rdekelts6gi viszonyukkal 6sszefiigg6 panaszok jogorvoslatara, a tiszts6gvisel6k
6s jog6ll6srlra,a vfulasrtofttesttiletek mrik6d6s6re,tov6bb6 a T6rsulat
megv6laszt:,ilsfua
feltigyelet6re
vonatkoz6 szabillyokat.
6stdrv6nyess6gi
k6pviseletdrre
hatarozatok
kapcr;olatos
mrikdd6sdvel
5. NAPIRIENDI PONT: A tarsulatletrehozilshval6s
meghozatala
E16ad6:MdrtonIstv6na "MARTON-INVEST"Bt. iigyvezetdje
ut6n a levezetl
Az l-2-3t[. napirendipontokbanelhangzottismertetdk,illetve tirjekozrtat6k
felett.
eddigelhangzottak
hogy
megnyitja
avitft
az
elnokbejelientette,
Fentieketl<6vet6enlevezetoelndk a napirendkeret6benl0 hathrozatijavaslatotte4esztetta
emelteka kdvetkez6kszerint:
jelenl6v6ke16,amelyekel.
az 6rdekeltekkiil<in-ktikithathrozatt6
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s.1. A-l
1/2013. ( 0.1.OS.l suirun natuirozat
2013.marcius5. napjanelhatirozzaa Bog6d- Romonya- Nagykozari
Az alakul6taggyiil6.s,
Epit6 VizikozmriTarsulatmegalakit6s6t.
Szennyvizcrsatorna
lrcrtik.
A fenti hatiirozatotajelenl6v66rdekeltekegyhangflag,k6zfelemel6ssel

elfosad6sa
5.2.A Tirsrulatalapszabdlvinak
2/2013.(
03;..05
. I szdmrthatuirozat:
hitelesit6sdre
szerintelfogadja,
az elote4esztds
a TarsulatAlapszab6lyilt
Az alakul6taggyiil6s
felhatalmaz:za az alakul6 taggytil6s jegyz6kdnyv6nek megvillasztott vezetoi5t, tovilbb| az
alakul6 taggytil6s 312013.(03.05.) sz6muhatfrozatirbanmegv6laszthsrakeri.il6elntik6t.
A fenti hatiirozatota jelenl6v6 6rdekeltekegyhangrilagkdzfelemel6sselhoztak.

5.3. A Trflrsulat testiileti vezetf szerveinek 6s tiszts6evisel6inek mesviilasztfsa
A levezetdr elnrik bejelentette, hogy a szervezo bizottsitg kialakitotta javaslat6t a Trlrsulat
alapszabfulybanmeghatdrozott l6tszrlmf intlzo bizotts6ganak 6s ell,en6rz6 bizottsdghnak
n6zve. Ismertettea javaslatot, mely szerint:
szem6lyi olsszet6tel6re

INTEZO BIZOTTSAG
Tiiszts6e

N6v

Lakcim

7742 BosiLdtrlossuthL irt 841|
7743RomonvaPet6fiit 14.
1. Tae ( eln<ikhelyettes) Herman J6zsef
Bos6dirit 9.
7741Naevko:zar
M6ria
Dr
Szentirmavnd
Kiss
2.Tae
7741Naeykoz6rSportutca6
HorvrithSzil6rd
3.Tae
7742 Bos6d l{6k6czi rrtca6I a
Haransoz6 ZoItin
4.Tas

I.B. eln<ike

PfefferJ6zsef
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srzorrsAc
ELLENORZO
Tiszl;s6g

E.B.elncike
1.Tas
2.Tas.

Lakcim

N6v

CsdnviJ6zsef
Gwricza SSndor
Mikl6sDezso

7741 Naeykozar,T avaszu 7.
Pet6fiutca18/a
7742BosiLd.
7743RomonyaB6kett 57.

Levezeto elnok kerte a javaslatmegvitatilsffi,illetve esetlegm6sjavaslat el6terjesztds6t.
Eszrevdteljavaslat a tarsulati tiszts6gvisel6k szemdlyekapcs6nnem volt
Ezt kovet6en levezet6 eln<ik ism6t el6terjesztettea hatfuozati javaslatot 6s a kozgyld'lesaz
al6bbi hatin'o zatot hozta:

3/2013.( 03;..05 .l

sz-sztfimfihatdrozat

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

INTEZo BIZOTTSAG
N6v
Tiszts6s
Pfeffer J6zsef
I.B. elndke
(
Herman J6zsef
Tae
elrrdk
helyettes)
l.
Dr Szentirmavn6Kiss Mriria
2.Tas
Horv6th Szilard
3.Tas
Haransoz6 Zoltitn
4.Tas.

Lakcim

7742 Bos6d K.ossuthL ilt 84/ |
7743 RomonvaPet6fi tfi 14.
7741Naeykozin Boe6di ft 9.
7741 Nasvkoz6r Sport utca 6
7742 BosiLd FL6k6czirfica 6/a

nrZOrrsnc
ELLENoRZo
Tiszts6e

N6v

Lak:fm

E.B. elndke

CsanviJ6zsef

7741 Naeykozin,T avaszu 7.

1.Tae
2.Tas.

Gvuricza S6ndor

7742 Boshd. Pet6fi ut<:a18I a
7743 RomonyaB6ke ift 57.

Mikl6s Dezs6

Az alakull6 taggyiil6s tudomfsul veszi, hogy az lntflzil Bizottsiig elniike 6s tagiai'
Bizottsfg elniike 6stagjai munkrijukat tdrit6smentesenv6gzik
valamint arzF;llen6rz6

hoztak.
k6zfelemel6ssel
A fenti hal:irozatotajelenl6v66rdekeltekegyhangrilag
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4. A Tirsulat pdnziigyi.miiszaki szfmitisainak (p6nzforgalmiten'ezet6nek)
elfoeadiisa
4/2013.( 03,05 . I szdmrthatuirozat
Az alakul6 taggyiil6s abenthinils p6nziigyi, mriszaki szfumitisht(p6nzforgalmitewezetet)az
viszonyaitaz a\ilbh,iakszerinthatirozza
szerintelfogadja.A t6rsulat6rdekelts6gi
el6terjeszt6s
megaz alakul6taggyiil6s:
- A Tarsulatnillazegy 6rdekelts6gi
egys6gm6rosz6ma;

250 liter/nap

a k<ivetkez6:
- A Tarsulainhlegydrdekeltsdgi
egys6gtt6nfrzetend66rdekelts6gihozzdi6rul6s
Bogfd telepiil6sen:
: term6szetes
szem6lyekeset6ben
: nemtermdszetes
eset6ben
szemdlyek

130000 Ft/egys6g
105t)00 Ft/ egys6g

Romonyatelepiil6sen:
: termdszetes
szem6lyekesetdben
: nemterm6szetes
szem6lyekeset6ben

165000 Ftiegysdg
135000 Ft/ egysdg

Nagykozir telepiil6sen:
: term6szetes
szem6lyekeset6ben
: nemterm6szetes
szem6lyekeset6ben

220 000 Ft/egys6g
204 000 Ft/ egysdg

megfizetdse:
hozzi$6rul6s
Az 6rdekeltsegi
szem6lytagiai 100 ht6napalatt egyenl6
a tilrsulatterm6szetes
Az frdekeltsegihozzftj6rul6st
befizetni,minden h6 15. hatr{rnappal.Az els6fizet6sihatirid6: 2013.
lk<ltelesek
r6szletben
kiivet6 30 napon beliil keriil meghatdrozhsta.
6vbena Tiirsulat c6gbejegyz6s6t
Azon termdszetesszem6lyek,akik a reszletftzetesikedvezm6nnyelnem kiv6nnak dlni,
105000Ft
Bogddtelepiil6seset6n:
m6djukva:r:
Romonyatelepiil6seset6n: 135000F't
Nagykozfr telepiil6seset6n: 204 000 Ft
hfrom egyenl6r6szletben,2013.6prilis 15.-ig,2014.fprilis 15.-ig,2015. fprilis 15.-ig
gi hozzhiilrul6sukat.
tdrtdn6befizet6s6velrendezni,6rdekelts6

Azon termdszetes szem6lyek a kik egy dsszegben kfvanj6k megfizetni az 6rdekeltsdgi
80 000 Ft
hozzhjdnJlfst,m6djuk van: Bogfd telepiil6s eset6n:
Romorya telepiil6s eset6n: 115 000 Ft
Nagykozdr telepiil6s eset6n: 190 000 Ft
20I 3. 6pri tis 15.-ig t<jrt6n6befizetdssel,rendezni kdztartoz6sukat.

-8hozz6i6rul6st:
6rdekelts€'gi
a rdsztikremeg6llapitott
A j ogi szen:r61yek
egysdg,
105000Ft I egyirdekeltsdgi
Bogid telepiil6seset6ben:
Romonyatelepiil6seset6n:
Narykoz6r telepiil6seset6n:

135000 Ft I egydrdekeltsdgiegysdg,
204 000Ft / egyrirdekelts6giegys6g,

H6rom egyenl6r6szletbenkotelesekmegfizetni 2013. 6pritis. 15.-ig' 2014. 6prilis 15.-ig'
2015.riprilis 15.-ig
nem rendelkez6gazdasiryi
Az alakul6 taggyul6sa jogi szemdlyek6s jogi szem6lyis6ggel
tarsas6gok,egy6bszervezetek6rdekelts6giegys6geinekszLnirt.az dlapszabilly2. szfrmit
rtigzitettekszerintelfogadja.
mell6klet6tkdpez(5tagnyilvantartrisban
alapiin
meghatalmazhs
Az alakul6taggytil6segyet6rtazzal,hogya tarsulatszewezds1tvegzo,
30
megfiz;et6se
tekintet6ben
kdpvisel6szewezok,az drdekelts6gihozzitjttrul6s
tdbb drdekerltet
o/o-os
r6szesfthet6k.
kedvezm6nyben
Ezen tarsulati tagok jelen jegyz6kdnyv mell6klet6t klpezl ,,meghalnlmazottkepvisel6k
jelenl6ti ivdn" kertiltekfelsorol6sra.
A pdnziigyi, mriszaki sz6mitasokszerint a tarsulat iisszespdnzforrdisfnak, illetve ezzel
dsszegeatewezett teljes miikiid6si idd alatt: | 251214 eFt
azonosdsszeskiad6sanak
pdnziigyi,
mell6klet6tk6pezik.(2. melldklet)
A
miiszakiszhmitilsezenjegyzok<inyv
h,czt6k.
k6zfelemeldssel
A fenti hatilrozatotajelenl6v66rdekeltekegyhangulag

5.5.A tfrsrnlatberuh6zisialapokmfnvfnak elfosadSsa
5/2013.(03. Oil szdmrthafirtrozat
Az alakul6taggyiil6sa t6rsulatBeruhriz6siAlapokm6ny6t1067 560 r:Ft bevdteli,6s ezzel
egyezokiad6sioldallalelfogadja.
A fenti hatlirozatotajelenl6v66rdekeltekegyhangrilag
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 dsszesbev6tele 228 731 eFt., a tervezett ciss:zes
2013.6vi kiad6s 2013- 6vi <i,sszes
bev6tellel egyez6en 228 731 eF't.

A fenti hatfrrozatotajelenl6v6 6rdekeltekegyhangrilagkdzfelemel6sselhroillk.
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5.7. Eeyet6rt6skialakitfsa a tirsulati kOzfeladatokkivitelez6i6tillet6en :

szdmrthatufrozat
7/2013.(03..05.1
Az alakul(r taggyul6s egyet6rt azzal, hogy a kivitelez6si munk6k elv6gz6s6reaz
eljrir6seredm6ny,lalapjinkiv6lasztott
Onkorm6nyzatiTarsul6silltallefolytatottkozbeszeru6si
nyerteskivitlelez6kapjon megbizitst.
hozt6k.
jelen16v66rdekeltekegyhangrilag
k6zfelemel6ssel
A fenti hatfurozatota

5.8. Eeyet6rt6skialakitfsa a beruhizf s m6rniikszervezet6tilletden:
haartrozat:
8/2013.( 031.05.)sz,rtmrt
Az alakul6taggyiil6segyet6rt,azzalhogy,aberuhin6skivitelez6sesorlmjelentkez6mdrn<ik
feltigyeleti 6s mriszaki ellen6rz6sifeladatok ell6t6sira,az Onkormhtyzati T6rsul6s6ltal
kapjonmegbizhst.
eljar6salapjlnkiv6lasztottm6rndkszewezet
lefolytatottkozbeszerz6si
hozt6k.
k6zfelemel6ssel
A fenti hatirozatotajelenl6v6drdekeltekegyhangrilag

5.9.Diint6sra Tr{rsulatp6nziisvivezetdi6nekszem6lv6r6l
9/2013.(03t..05.1szdmfihatdrozat
Az alakul6 taggyril6sa Tarsulatp6nziigyr vezetojdnekGod6n6Tcirdk .Eszter-tk6ri fel, havi
tiszteletdijet - napi n6gy6r6sfoglalkortatilsmellett- brutt6:57 000 Ft - banhatirozzameg.
Felhatalmazza az Intezo Bizotts6got, hogy az e hathrozattal kapcsolatos munk6ltat6i
feladatokatint6zze.

A fenti hatfrozatot a jelenl6v6 6rdekeltekegyhangrilagk6zfelemel6sselh.ozt6k.
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5.10. Hitel llelv6tel6velkapcsolatos diint6s.

10/2013.(0:1.Oil szdmrthatdrozat
Az alakul6 taggytil6sBogdd - Romonya - Nagykozfr - Kozirmislerny Onkormfnyzati
sordnfelv(ltelrekeriil5 100000
Teriiletfejleszt6siTirsulis, 6ltal aberuhhzhsmegval6sul6sa
eFt ( azaz sz{nmilli6 forint) hitel 6sszegb6l100 000 dFt (azaz szdz;milli6forint ) hitel
<isszegvisszafrzetls6tv6llalja, 6s arra kdszfizetl kezess6getv6llal. r\ hitel fedezetdiila
jeldli meg. A hitel visszafizetdsea tarsulat
Tarsulata tagjainakdrdekelts6gihozzi$fuu16s6t
p6nziigyi-mriszakiszilmitlsirbanfoglalt iitemez6sszerintt6rtdnik.
A hitel visszafrzetls6re6s a kezess6gvilllalilsfuavonatkoz6 dokumer:Ltumokalilirilsfna az
a Tarsulateln<ik6tPfeffer J6zsefet6s p6nziigyivezetojdtGod6n6 Tiiriik
alakul6krlzgyft16s
Eszter. hatztlmazzafel.

A fenti hatilrozatota je1en16v6drdekeltekegyhangrilag,k6zfelemel6sselhozthk.

Tdbb tfugy nem 16v6na levezeto elndk megkdszdnte a jelenl6v6 kdzrermrikdd6s6t,a tarsulat
megalakitrisiiban 6s a hatirozatok meghozatalSban, s az alakulS taggyiil6st befejezettnek
nyilv6nitotta.

kmf.
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