
A Budapest XII. ]]öszörmér-ryi ut 3/d társas]ráz alapitó-okira-

t ánalc rnód os i t ás a

/A társasház L9B2. lnárcius 1-érr tartott évi rencles }iözglriif $-

sének határo zata/

A közgyLilés az alapitó okiratot az alábbia}t szerínt inódosit ja:

l./ Az aIapitó-o}cirat A./. I(özös tulai_donban maradó részek ég

az eb}en va}_ó_ LuJaiclojri }iányadoIc rJieg.határozása c. fejezetbŐ}

ll}'öldszinten: Házf elüg5rg1$ lajiás:
_uIosZoba
Szoba
Konyita
Kantra
vC

XV.
XY/a.
,(\// l].

]iVlc.
xv/d.
}IV,/e.

a4r|J) r
)I),l5 r

B,o} d
UrYo ii-

l, OO ti J0.0O r't

s:erep}Ő tételt iiiveszi.

2./ Az L./ alatii bázfe}ügyelői la}<ást az a}apitó-okirat
ij,,/ iiü.lölr lulaidorri _illetőségelc _Jre,qiratározé,sa és azoli iul-a,i-
dotrosaina}l f e}sorolása c. f e jezetében ]_9. téte1 a]att Itü}ön
,ir_ilajc]oni iiletőstí1;6ié ala}ritja át és ezzeL a jelerrlegi iula.j-
dorri itírilyaclolt a:"áriyái a rnel}éli}ei szer:ini; vá]_tozl;at j a IneJ.
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a Buc] acest,
tartoti évi

Jeff.r z őltönyv

-:iIT. , !öazörrnényi ut ')/r] ,i;ársa E:ház Ir)?P_. irr;i,r.:.ius ]-éir
rend es lrözgyálés óről.

Je 1e n vanna}c :

Ferenc:l JÓzsef 7 rl, t,r;._._tjr_1olli ir.,rrya'cr
öz.J. ilé,ber Anta],nó -i ,'!' il

;-i:rlnerJitr6; Tstvánné 4r:_:, tl

TJayer .!|]na öröirösei képvisele'uében Bánsági Iiá"r:oly ),rJ lr

üsizriiaclia l,iargir , ro ll

i',ortnos Járros 7r4 lr

Dr. iu'a.g;' Gyu}a 7 17 " rl

D1". Orl;árr G;rörgyné 7 ,4 ll

Pf ann} .;:igonné )<épvisele tében Dr. Na6;;. Gyula ),9) ll

Iiercze5 lé}a i-lépvise]_et ében Dr. ÉOer Iiíi}iáty -: r::: íl

)r. P:ipr_ry f s'b'vátrtré képl71ueletében Dr. Orbárr $örg3trc,< f , J íl

Varga ZoL';án ilópvise]_etében Dr. gder Mihaly ') 13 ll

to.rábbá neghivottkéni; Pátzius IIárol-y.

Elnö!i |j.d,rözli a jeienlévőket; megállapitja, hogy a. köz;,yLiIés r]3-
tározatlrépes. i(egye}e'b te1 enrl ékezík meg Bayer rinna tu}a jci orros-
társ eJ-ilurtytcir"ó1. 'Iájéiroztatja a közgyülést, hogy az Ini(,ző ]-ji-
zottság a meEeLŐző közgylilést követően többszö:: ü]_ésczei,ú
és a }iatáskörébe tartozó ügye}tet megt,fogyu}ta. Felicéri a je?,Jrző-
könyv hitelesítósér,e l)r. Orbán Györgynét és Csizn:adia liargítot.

A kÖzgYÜlés a ki_kiildOtt nreghivónak megf e}elően a itöve ikező
lcérc1 ése}<e t tár:gya1 j a :

l. / Ózv - Péter Antalné be jelenti, hogy a Szánvizsgáló .1]ízottság
az }981. évi elszáno}ásokat /ezel<et a nteghivóva} e8}rijtt valametrnyi
tula jclonos nregkapta/ rnegvizsgeÍlta .és rendbenlévőnek ia}á}ta.

/,t kÖzgYtilés a SzámvizsgáLÓ Bizottság jelentését elf ogarl ja és a
f elmentvényt a gondnok sziáJllára megad ja.



2. / Gon(]r]oj; l.re,;záno1 a,z }9B1. évi tev
kö:z.,;iLi1 1:;'" l]t ].'e.rtretlc] c:zés,lÓgre}raj tás
-ir,rtri.us ,O-ig a kelti 1épcső felállítá
dezést vé3ző }lertész a vele }iötött
pótolja a rltányző borostyán dugván;lok

2

éItenys égl"ő\ : c, iiy r1,,i.c)i,,,.,i,r t j a L]

árÓ]_ ; beje1 elli;i, ilcr.,,- L;::,i_:.

sára sor kelij} ós: ii :,i€Iüre]1-

megállapodásnar,; titci,.i. .: 1 e ],Őetr

^+cj.v.

li lcözgy|ilés e gonclnoi< beszárrio}óját anna}i megviiatása t:t.lil' e}j'o-
gadja.

)./ ;1plL;ii előterjeszti az L932. évi }töItségvetést. :\ ):cllz5;;iilés az

előterjes:tett javaslat rré8összegét el_fogaclja, de bc}s,,j ii:'iinygi}:1

a köveiitcző]< szerini vá] t oztat:

szij_kségesneii i;artja a hátsó keríiés rnegépitését, ezér'u i] ilerri;és
és kapu jar.,itásra előiráiryzott összeget 5.000,- Ft-;:Ó1 Y. ú,UO,- Pt-ra
eneli:

az épülct ;1a.,litásokra e}őirányzo,i;t ]_2. C0O, -
il cst-ii(ilgnt.L ; a í'en tj rnódosj itisokiia1 e }í'oiriic-i cl i,

1; tl la j c} oii os o}t a irö zgyii1 és i j e6i;;rz őkön;.rv,.l e i i;, _,,; í:

4 . / :,}ni.jli előtelj eszti az alapitÓ-or<irat rliód osi i;ását " i.,e;;i eí!)iizI,
}io.9;y a rilóclosii:lrs:ra vonatiiozó j avas}atot a iiöz1,;yü}Ósr tl,r:,1:,), i-i,Ó ;a1

val aritennlri 1;ula jc cltros !1:éznez kapta ós azzaL a !,,.aglrlli' ;',.i }il I._,í'':,','i-

se].eiéberr a ,iII/L l.,er-Lileií ]"B,I is egyetór,t.

-,. ]-;i...,.,;i,l x-r! Avl]|,,;,/ ii!1.,,) <:l 
,,,, alap_Ll.Ó-3lrilg1 javasolt móciositását c;Ii c-,,;i,tr; ja és

f elhai;a *rtlaz,za a ]<özijs Lic!pvíselőt, hogy a rnódositoti alarpi l;ri-olr-
irato1; riyr_tjtsa be a Budapesti Földhivata].hoz Ós e. L3udapes;ii T}]e-
tókhivat al'hoz /a nród ositás szövege me1]-ékelve/ .

5./ lilnök javaslal;á::a a ltözgyülés ugy ciönt, }rogy 19Sl2-berr meg

}<e}]_ valósi,Li-ll,ti a ház híitsó f alának tatarozását: elzt a i,ili;zrr,ó jcos-

sá8 figye}emjle véte}éve} a legkedvezőlrb ajánlatot ievő ]tivítele-



, .i..:]-

)

zőveL ke11 elvégeztetní. jJ tnuni<ára a
fe}ügyelői 1a}iás elerdásábó1 bef olyt

fedeze bet a vo}t ház-
összeg kópezi.

Több tárg1. nent|}évótr az elnök az ü}ést berekeszti.

kmf .

A jegyzőkönyv hiteles

/Dr. Orbán Györsyné/
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A Btrc]apest Xrr. Bösz§rrnényi qt 3/d Társasház

A/

1 , Ház takaritó nun}cabére
2. Adók, SZTI(-jeírulékok, ban}iköltség
3. Áram, vizdij, csatorna, kuka, stb.
4. Gondnokí iisztetetdij- költségáltalán;,
5. Epület karbatrtartás, javitás
6. Lift }tarbaniartás, javítás, szakértői
7. Vizlef olyó szerelések /fatonbelü]_i/
B. l{özponti vizelzárők javitása
9. Villanyszerelése]<

1O. iiertikapu- kerités javitás
]_I. Gáztüzelésí berendezések javitása

10.000,- Ft
3.0ooo- Ft
5.0o0,- Ft
9. o0or- Ft
8.0oor- Ft
8.0oor- Ft
4.000,- Ft
2.0oor- Ft
3"o0or- Ft
9. oo0, - Ft
6.0oo,- Ft

1981. évi maraclvány

19B2. évi várlrató befizetések

Budapest, 19B2. márcilts 1.

67.0oor- Fi

46.185.BOr-

4o.000r- Ft

i)r. t{agy Gyula §k.
elnök

l

Dr. Eder l\{ihály sk.
gondnok

Cs s zesen

B/ Fec].ezet i

Ft1"

Iiiad ás olc :


