
-_,
Ii,ENDKIVULI KOZGYULESI JEGYZOKONY\I

I(ószíill.: Bp., XX. Tátra téri piac, I. emeleten lévő INTEGRIT XX - Kft. Társasirázkezelési Irodájában,
T'árgv: l}p. XX. Török F. u. 11. szánr alatti Társasház rendkívüli közgyűlése.
Iclcic: 2018. augusztus 2.-án 13:45 órakor.
Jclen vannalr: Tulajdonosok a mellékelt jelenléti ív szerint,

Kirclrmayer Márta Judit az Integrit-Xx. Kft. rószéről.
A közgyűlésen rnegielerrt tulajdorrosok részvételi aránya 0/10000 tulajdoni hányad, így a közgyűlés
határozatképtelen.

N{EGISMÉTELT RtrNDKÍvürt xözcyÚln sI JEGY ZőKÖNyv
I(ószült: Bp,, XX, Tátra téri piac, I. enreleten lévő INTEGRIT XX - Kft. Társasháukeze\ési lrodájában.
Tárgv: Bp. XX. Török F. u. 11. szánr alatti Társasház rendkívüli közgyűlése.
Ldeic: 2018. auguszfus 2.-án 14:00 órakor.

J"r:Lüt_rirt1;rgt T,,l,r..1t1.1r rrr"t,k u rrruiiúl,cit jul,;rrlóti ív szct ittt,
Kirclttnaycr Márta Judit az Integrit-Xx, Kft. részéről.

^ 
k(iz,gy(iléscrr rneg|clent tulajdonosok részvételi aránya 3693/10000 tulajdoIri lrányacl, íg1, a kilzgyűlós

llitl,iit,tlzatl<épcs.

l. NalrircLrdi ptlttt: A közgyíilést Ievezetó elnök, jegyzőkönyvvezető és lritelesítők megr,álasztása, hatá1,ozathozatal.

[,,ct"cze,[i'r eltrökrlelt és.iegyzőkötryvvezetőnek javasolnám saját rnagarrrat, a .iegyzőkörryv lritelesítésére fclkérerrr
(iótrtcsi lrrrrórrót.
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^ 
l<özgyülós cgylrangúlag clfogadja a mai

j egyző lrii lr yr,r,czetőj ónek Iűrclrmayer N{árta Juditot,
XX. Ker. Önkornrányzat képviseletében
Szavazás: igcn: 3.693/10.000.tul. Irányad, nenr: 0/10.000 tul. lránl,acl, tartózkodott: 0/10.000 tul.Irárryad

2. Napírendi porrt: A napircndi pontok elfogadása, határozathozatal
Kirchmayer Márta Judit szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását.
l0/2018. (08.02.) számú határozat
A lrözgyűlós egyhangúlag elfogadja a mai rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait a meglrívóban felsorolt
sorrendben tárgyalva.
Szavazás: igen: 3.693/10.000.tul. hányad, nem: 0/10.000 tul. hányad, tartózkodott: 0/10.000 tul.hányad
3. Napirendi pont: A tűzfal felújítása hatósági kötelezés alapján, határozathozata|,

Levezető elnök bemutatta a kapott árajánlatokat,amelyet megvitatott a jelenlér,őkkel.
11/2018. (08.02.) számú határozat
A közgvű|és egybangú szavazattal úgy dönt, hogy elfogaclja a közös liépviselet tűzfal lrell,reállítására
t,tllttttltrtr,ti, rr l<tizgl,íilós clőtt benrutatott árajánlatát 4.500.000,-Ft óríókbcn. Ilz az iisszcg l'c|oszttisrn kcríil :r
ítIIrr.itlrrrri lrtlttl,atl at,ányírban a tulajdorrosok között, figyelcnrbc \,ét,c, a 20l7. clccclttIlcr 07.-ótt lrozoít
ltiiegyiilósi lratár<lzntra bcíizetctt összegclrct is. Tekintettel arra, lrogy a cólbcíizctóst a tulajclonosok kis
líllszónrlrtrn ós rószlrcn tcljesítettóli, a jelcnlegi célbefizetós összcgót lcgltósőbb 20l8. szcptcntllcr 30.-ig
klllcltrsclt lcljcsítcni. Amcnnl,ibcn a cólbcfizctós összege a fenti lratáridőig nem órlrczik trrcg, írgy a
kllrgl,űlós rr kóllvlseletet fellratalnl^zzl ajogi eljárás nregindítására. A cóIbcíizctós í'elosztrisa n lriil,ctl<cző:
l1'rrzí. l.r ó48.000,-Fl, Itszt. 2.: 571,050,-Ft, Fszt. 8.: 596.250,-Ft, Fszt. 4,: 522,900,-Ft, Fszt.7.: 499.950,-Ft,
t,rzl. 3.-5-ó: l.(161.850,-Ft.
A lriizgyíilós fclhatalln^zza a közös l<ópviscletet a Vállalkozási Szerzőclés megkötésércl az clfogadott
írrrrj ánlatra.
Szavazás: igcn: 3.693/10.000.tul. ltánl,ad, ncrrr: 0/10.000 tul.Irányad, tartózkodott: 0/10.000 tul.Irányad

Kirchnrayer Márta Jrrdit nregköszönve a részvételt, a közgyűlést i4:35-kor bezárja.
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