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(Budapest, XV. ker. Neptun u. 106-112' sz' Trirsashrlz)
1ure2s't rjsedepn! ( .

i ^ ,a,";irjzrot szol6 2001. dvi CXXXII. tiiNdnl (a toviibbiakbarlr t arsash6zi rarN6ny)

,, IrlharalmazSsd aLapjan. a tdrl6ny \'6grehajdsa, valaminl a Ttusashaz zavartalan iizeneltelds6nck

\. fs rgl vileldlek megn)1lg|3t6 biztosit6sa ciliab6l a Budapcst, XV. ker.. Ncptun utca 106-1i2
\'-. ,tz.rn llatti, 82q17'2q helyrajzi szhmon bejegyzett Tiirsashiz ir6sbeli szavazassal a

nnairionosrrirsrl 59 913 "" os szavazatlival a ktirr'etkezd Szervezcti-miikiid6si Szabil)zatol
alkotja (ovribbiakban Sz.M.Sz.) , egyben a 1998november 25-i keltLr hirlil)ns szer\czctr-i5
miikiiddsi szabelyzarot hatelltalanilja.

I. ALTALA NOS RF,N DELK,EZESEK

l. Birtokl6s, haszndlat. hasznosit6s

A) Birtoklis, haszniilat' hasznosit6s

A tulajdonostersal ktildn tulajdona tekintet6ben megilleti a bifiokl6s, a hasziilat, a hasznok

szed6se 6s a rendelkcz6s joga; a tulajdonostdrs e jogait azonban nem gyakorolhatja a t'jbbi

tulaj don ostrrs j oga is torrdnycs €rdeke sdrelmavel.

A lulajdonos a kiiliin lnlajdon hasznAlala sotar kiireles tartozkodni minden olla magatarlist6l,

amellyel misokat, kiildDijsen a szomszddajt bannilyen ln6.lon szilksdgtclcnill zalami. vag."-

cmell)elJoSaih 91:lorli:Jt ve'./':i\ e/ lell e

A tulajdonosdrs kdtoles

1) lenntartani a ldildn tulaidondban ri116 lakdst. nem lakis cdlLi helyisigct.

2) a szijksdges intdzkeddsl mcgtenni ahhoz- ltogy a vele egyijtt lak6 szemdl)' valamint az.

akinek lakdsa hasznilatht Atengedtc, rig) gyakorolja e jogit. hogl azzal a ldbbi

tulajdonosters jogat 6s lijn'6nyes irdekdt ne sdnse.

3) lcbct6vd tenni is tr.lrnj, hogy a kiildrl-tulajdonf lak6sdba, nem ]akas c6lir hclyis6gdbe a

kdzijssdg mcgbizottja a kdzds tulajdonban 6116 dpiiletriszekkel. bercndezdsekkcl,

ki;ltsdgekkel ijsszefiigg6sbell a sziiks6ges ellcn6rzds, \'alalnint a fenntartisi munkak

ehigzdse c6li6b6l zura alLalnlas id6ben bejulhasson a tulaidonost6rs. illel6leg a bendak6

szi]ksigrelen hiboritalsa ndlkiil,

4) a lakAsdban. nem lakas cihi hcl,Yisdg6bcn teNezett ipitkez€sr61 drtesilcri a kdziis

kipviselcit.

5) lakisdnak, nem iakds cdlii helyisig6nek bdrbeadasir6l dnesiteni a kLizds kepvisel6t

A Tirsashaz kijziissige kdteles negtdriteni' ha a ktilcin tulajdolban ldv6 lak{sban a kijzds

tLLlaidon drdekdben vigzett beavatkozassal kdrt okozott'

A lulajdonost6ls ktilon lulajdonrival ds az ahhoz elvdlaszthatatlanul tartoz6 kijzds tulajdoni

hdnyaidal szabadon rcrdelkezhet. A lakilsok is nern lak6s cdll helyisdgek azonbal csak olyarr

celra haszn6lhat6k, melyek a 1ak6k eg€szsdt161' n)ugalm6l, a hiz reddjit is tisztasdgel valaminl

anuk csaliclias jcllegdt nen'r sdrtj. Tilos tchrit l6nlris, biizcis' piszkos' vcszel-Yes avag) betcgsdgek

Szervezeti-mtikiid6si Szabf lyzat
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vagy 16rgek behurcoleset elomozdit6 cilokra hasznalni. Tulajdon 6trubiizis, valaminl ijrtjklis
eset€ben a jogut6dot a jogel6d jogai illetik meg 6s terhelik kittelezettsegei. Tulaidon 6truhez6s
eseldben a szerz6d6 felek altal nem rendezett, a Tdrsash6z kiizdssdggel szernbcn fcnn6ll6
larloz./ts6.t az atruh6z6 6s a jogut6dja cgyetemlegesen felel. A tulajdon elnlhiizast a ktjzds
kdplisel6nek 15 napon beliil be kcll jelenleni ds a kdziis kdltsdget az uj aliapotnak megl'elel6en

kell negillapitani

B) Lpitkez6s
A tulajdonosfirs a kiilijn tulajdon6ban l6v6 lakisiban, ncm lakris cdljira szolgril6 helyis€gdben
dpitdsi munkit vdgezhel. Nem nin6siilnek dpiidsi mu*6nak a 1ak6s. nem lakis cdljdra szolgril6
hclyisdg karbantad6sa, tiszfintartisa drdekdben vdgzett munkrik. Amcnnyibcn a len ezett
munl6latok dpr'tisj engeddlyhez kdlijttek. a tulaidonos kiiteles ezen enged€lyekel a munli:ilalok
mcgkezddse el6rt beszerezni, cbb6l is az engeddlyczctt ier\'ckb6f cg)' pdldiny a kdziis
kdpvisel6nek eiadni.

Az dpittet6 tuiajdonosters a lakesaban tenezett dpitkezds megkezdds6hez a lulaidonoslirsak 4,/5

6nek irdsbeli hozz6jriru16 nyilatkozaut kotelcs beszerezni, ha a rnunka az alapit6 okiratbar kijziis
tr,lajdonterrt megielolt cpirlctre{,/' erinri.
Az dpiltet6 tulajdonostiirs a tdbbi tulajdonostdrs hozzdjirul6 nyilatkozat6nak beszerzese nelkiil
iogosl!]l a lakAsaban tervezcti ipltkczis elvdgzdsdre, ha a munl(a az alapit6 okiratban k6zats

tulajdonkdnt meghatarozolt 6ptlelr6szt nem 6rinti. A lak6sbao tcrvezctt 6litkez6sr6l a tulajdonos
kdteles drtesiteni a kdzds kdpvisel6t akkor is, ha a terlezett mu kiilatok nem dpitdsi enged€lyhez
kdtdttek. Amennyiben az 6pitke7,6s fol).t6n aker m6s ijrdklakds, hclyisig vagy kijzos tulajdont
dpiiletrdsz karosodik igy az 6pittet6 tulajdonost mind crkdlcsi, rlli|d anyagi khrld tdsi leleldss€g
terhcli. Tilos a teherhord6 fiifalat mcgbontan.

C) A kiiziis tulajdonban l6v6 telek, 6piiletr6szek birtokl6sa, hasznilata

Az ipiilethez tartoz6 kdzds tulajdonban ld!6 dpiiletr€szek biflokl6sala 6s haszriilatara a

jogszabelyok €s hat6sigi rendelkezdsek keretei kdzijtt a tulaidonost6rsak rniodcgrike joeosulr.
jog61 azonbai egyik sem g,vakorolhalja a tdbbick jogdnak is 6rdekeinek sdrelndre. A kdzds
tulaidonri ipitmdoyriszcket, lelszercl6seket, berendezdsekel minden tulajdonoslars a rendes

gazda gondossigaval, rendeltctdsszedier hasznilbatia, a tdbbi tulajdolostdrsat nlcgilletii
has,anelat s€relme ndlkill.
A tulaidonostirs felelcjs rnindazokdrl a karokdrt. amelyeket saiet nlaga vagy ialthslnak haszn616i,

hozzdtartoz6i, vcnddgei okoznak.

A tulajdonost6rsak kdzgyril6si hatdrozattal az emlitett bifiokliisi, haszndlati elvlail eltdrhelnek. A
telekrdsz vagy valancly dpiiletrdsz kizfr6lagos haszdlata sem vii]toztat azonban a vag]onrdszek

kdziis lulajdoni jelleg6n.
A kdzds tulajdonir dpiiletrdsz kizar6lagos haszrilatiidIl 16 t6st kell lizelDi. A tdritds mir1ik61

minden esetben az dves kbltsdgvetds elfogadiisakor hatdrozza meg a kdzgyrilds.

A kdzcis tulajdoni nem lak6s cdli helyisdgek bdrbeadAsat elozetes kdzgyiilesi hatilrozai alapi6n a

kijzds kipvisel6 bonyolilia-

Pinccrekeszek haszniilata
Az eptilet pince szinLjdn trirol6s cdljira ugynevozett pinccrckcszck vannak kialaki|!,. Minden

kialakilotl pincerekesz szammal van ell6tva. A kdziis tulajdonLi tdrol6k kizdr6iagos hasznAlatiira

a haszn6l6k haszndlati szerz6ddst kdtnek, ds a kijzgy-tilds 61ta1 nleghatarozotl n16fl6ki1 haszndlali

dijat kijtelesek fizelni. A szerz6dis aulomatikusan mcgszrinik, amennyiben a hasznrl6 kiilitn
tulaidondt eladja vagy elcscrdli. A tulajdonostrtsak rneg6llapodnak, hogy egy darab lakashoz
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lcgfcljebb egy pincerekcsz tartozhat. A pincerekeszl a ktiz6s kdpvisel6 el6zetes hozz6jdrulasa
nilktil mAs tulajdonostarsnak nenr engedheti 6t. llaszr,6l6 az dpiiletben lak6 Tulajdonos, vagy

drdkldsscl birtokba keriilii illetve bdrl6 lehet. A pincerekeszt b6rbe adni. azzal ilzletelni nem
lehet. A fentiek bc neln tartasa valanint a kitzdssdggel szemberi tartozAs a szerz6dis feibonldsiii
vonja maga utdn. A. pincerekeszek hasznelalinAl biztositani kell az ot1 ldv6 vezctik(rk
iizemelletdsdhez sziiksdgcs munk6latok, ellcn6rzdsek, szabiilyoziisok elv6geThcttis6g[1.

D) Gazdrllkod:ls. kiiziis kiilts6eek

A Tarsashdz tulaidonosfirsainak kdzdssigc nemcsak a kiizds tulajdonnal kapcsolatos tuiajdonosi
jogokat gl.akorolla, hanem viseli a kiizds tuiajdon terheit is.

Kdzds tulajdon a tclck ds mindazon dpiiletidsz. ipiilet-bcrcndezds, nem laklis cdljdra szolgril6

hclyisdg, ami nem tarlozik kiildn tulaidonba. E tulajdon fenntalldsanak kdltsigc, ennek kereldbell

az iizemeltetissel, karbantairAssal, Iehijifissal jAr6 kajlls€gek ds k6ztcrhck kdziis kdllsdget

kdpeznek. Emellefi gondoskodni kell a megrongdl6dott, esctleg elpuszlult vagyontdrgyak

helyre6llitasdr6i, illelve p6tlds6r6l is.

Az ily m6don kdpz6ddtl k6z.js kditsdgek a tulajdonosftirsakal lulajdoDi h.inyaduk szerinl terheljk.

Ett6l cltdr6, az alabbiakba rdszletezetl szabdlyok €rvdnyesiilnck :

A viz- 6s csatorladij:
Minden lulajdonos kdleles az egy6ni fogyasztds6ra egyini fogyaszliismdraiket felszerelni a
szolgAltat6kkal kdztizemi szcrzoddst kdtnj, ds a dijat kdzvctleniil a szolgiliat6nak negfizetnj.

N4ivel miiden kiildn tulajdon rendelkezik melldkvlzmdiivcl es egydni elszdnoieson aiapul6

kdzuzemi szerzoddssel, ald<or a tulajdonostArsak kdzcjs fog)aszteskdnr a lulajdorli hinyadok

szednti megosztAsban, a bekdtisj vizmdr6n n6rt fogyasztds is az dsszes kiildn tulaidon egyenj

Iogyaszl6sfu ak kiildnbijzel6t kdtelesek rncgfi zelni

Addig amig nem n1inden kiildn tulajdoi rendelkezik melldkvizndr6vel 6s eg,vdni clszlmohson

alapul6 kiizilzemi szcrzilddssel, akkor a vjz- 6s csalomaszolghhat6s dijiinak megfizeldsdhez vali)

hozzAjdrulast a kdvetkez6k szeriDt kell megAllapitiuli:

- A bekdtdsi vizm6r6n mdn lbgyaszlis 2 %-6t kdzds cilu vizfog,vasztisnak ( technol6giai

viz ) kcll tekinteni. A kdzgytilds €venldrt a kiizds cdlir vizfogyasztiist feliilvjzsgalja A
kdzds c61u vizfogyaszds (es ezzcl azonos mirtikti csalomaszolgelhlas) diidl

albeldlenldnt a tulajdoni hilyadok szerint kell lnegosztani.

A meil€kvizmdr6 6r6kon m€ ds a kozds fogyasztds mc 'l)is6gdn feliil fennmarad6 rcsz a

tulajdonostarsak egyini fogyasztasdnak min6siil' amelyet kizar(ilag az egyini I(dziizemj

szeiz6ddsscl ne1]l reidelkez6 killdn tulajdonok kdzdtt kell fclosztani az aliibbi

egys€gfogyasztasok szcrint a mindenkori egys6g6rak alapjdn:

. I + 2 fdlszobds lakis csel6n:3 0 mr /h6 ( ebb6l 15 m'lh6 melegviz)

. I + f6lszobds lakis csetdn:2O m'/L6 ( ebb61 10 ni/h6 melegviz)

-Kijtelesmildcnmellikvizmdr6velrende]kez6tulajdonosgondoskodnian'relleklldrtj6
ivenkdnti hiteless6g6r6l - lej6|1 hirelesil6sti viz6ra nellikm6r6ket hitelesittetrli vagy rij

mar hiteles vlzn6r6rc cserilni - ds annak bizonyhtet a kdzds kipviselii rdsz6re be ulalnj'

A melldkmdrcj hitclessdge megsztittdsdnek id6pontj6t6l irgy kell tekrnteni' mint eg\

mell6kmer6 ndlkiili lak6st €s mell6kvizm&tivel nem rcndelkez6 viz- es

csatornaszoigAlhlasi dijhoz va1(r hozztijruul6st koteles fizet '

A kijzds kipvisel6 jogosult ellelliirizni a kiil'in tulaidonban lev6 lakds, ne[r lak6s celi6ra szolgdlir

helyiseg m;lldkviz;€f6jit, ha a lbgyasztas alapjdn kelsdg neriil lel a mcllikvizmdrtj megfeLelo
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mrikitdese tekinletiben. Amennyiben az ellen6rz6s megrillapitia, hogy a melldkvizmdr6 nenl.
vagy ncm megfeleltien miikddik. akkor az eilcnijrz6s negSllapit6sar6J fclvett je$'z6kitn)'v
alapjen a tulajdonostiirs kiilijn tulaj dondnak egyini fogyasztdsa tckintetdben a mell6kvizmirdvcl
nem rendelkez6kre irvdnyes szabAlyok szcrint kdlelcs a viz- is csatomaszolgdltatis dij6hoz
hozz6j 6ru1ni .

Amennyibcn valan,ely iulajdonostirs a melldkvizmdriije alapidn kdldtl eg.v{ni kdziizemi

szerz6d6st felmondja. a szerz6d6s megsziln6sdnck idiipontjat6l a mell6k!izmir6vel nem

rendelkez6 viz- ds csatomaszolgaltatisi dijhoz val6 hozz6j6rulist kdteles Ilze1r]j.

Az dves elszamolis soren khldn kell kimutatni a viz ds csatonladij fizctdsdre forditott kiadrsokai
es azol lcdcrcr(r a rcibbieLlol elliililnilvc.

S ze.rdtszrlfus:
A tulajdonostarsak megallapodnak, hogy a szemdlszallitiisi dijat a lakdsok e&venlo ariny:iban

kdrclesek a Dijbeszed6 dltal ki6llitort szin1la alapj6n egydnileg kdzveticniil mcgfizelni.

Kontdner mozgatesa :

A tulajdonostnNak megallapodnak, hogy a szemdtsziillitashoz sziiksdges kontdnerek mozgatas dij
mcgfizetdsdhez a lakasok egyerl6 ar6 y6ban kdtelesek hozzAjArulni.

Filtdsi is melesviz-felfiitdsi dii:
A tdvh6szolgdiutas ds a tavh6dijak elszemoldsa hdkdzponti h6ncDnyisigmiris szerint lijrldnik.
A h6kdzpoDtban mifi h6menn),isdg egy rdsze ftitisre. nlis r6sze vizmelegildsre szolg61. Az
€piilet fritdsi energia, .r'alamint az alapdt megfizetdsdhez, a tuiajdonosok kiildn tulaidonuk fLlldll
ldgkdbmdterdlek arrinydban kdlelesek hozz.{jerulni kdzvet]en0l a szolg:il1at6n6l. A mclcgviz
eloallitasihoz sziiks6ges h6mennyisigct a melcgvizm6r6vel rendelkez6 iulajdon esctiben a

hitcles melcgvizmdro elul n]6fi fogyasztesnnk megfelel6en, a melegvizmirijvcl ncm rendelkezo

tulajdon esetdbcn a kc;zg$16s 61ta1 elfogadotl itdAnydrtdknek tnegfclcl6cn kcll felosztani. A
lenti negosztast ndgyhavonta kell dNdnyesittetni a livh6szolgdlal6ndl.

Kdzds kdpviseleli dii
A rulajdonostirsak megAllapodnak, hogy a kdzijs k6pviseleti dij megfizetdsdhez kiil6n tulaidonuk

szdma szerint egyenl6 arenyaban - albet€teDl<dnt - kdtelesek hozz6 j6rulni.

leliriit6si alap
A 'l6rsashAz felijitesi alapot k6pez, melynek m6rtikdrtil a ktizgyillds dclnt az idevonalkoz6

l212001. (1.31.) korm6nyrendelel eldirdsainak figyelembe vdlel€vel A ltli{ittisi alapot

els6sorban nagy ar6nyi felujjlAsi nunkdkn kell tarlaldkolni. Felhaszn6lasra csak kdzg)-tilisj

haiarozat alapjin keriilhet sor. Kiil6ntisen iidokolt vagy veszdly elhiritis csct€n az SZV.B
j6viihagyAsa nellett ig6nybe vehe16, 6s ul6lagosan a kcizgvtilistcil kell kdmi mcgcriisitdsdt

A kdzgl.ilies 6ltai megillapitoit kozijs koltsdget 6s a lelijitasi dijat minclen hi) 25 Mpjaig kell a

Tdrsashaz foly6sz6mldjara befizetni vagy atutainj. A kdsedelmcsen fizel6k a mindel*otj
jcgybanki alapkamattal megegyez(i kdsedelmi kamatot kijtelesek mcgfi zetni.

Az ebben a szabalyzatban rdgzitett fizetdsi rendszert6l elldmi csak az szN4s7 m6dositdsaval

lehet. B6rmilyen rr6s, nem az Sz,l\4sz m6dositasira ir6nyul6 napilend keret€ben meghozott

kiizgyLilisi hatiirozal dNdnytelen
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E) H6zirend

A h6zirend iz Sz.M.Sz. mell6klete. 86r alakilag elkiilbniil t6le, annak szeNcs rdszdt k6pezi, igy
elfogaddsa az SZMSz clfogaddsAval egy id6bcn tiirtinik, es m6dositani is csak az iisszes tulajdoni
hdnyad egyszerii t6bbs6gdvel lehe1.

,A hiirendnek iisszhargb:ur kell lennie az 6pi1dsre, illet6leg a zaiszi.t hatildfldkdre a

lak6dpiiletek tek;ntelibeD irdnyad6 kiilitn iogszab6lyok rendelkeziseivel, valaminr u liirsadaimi
egyiilt€l6s knl6nfdle vetiileteit szab6lyoz6 l6v6rosi 6s keriileti iinkonn6nyzati rendelelekkcl.
A hAzirend el6irisainak betarliisa a tulajdonostersak kijzds drdeke ds kcileless€gc. Liglanigy
katlelesek mindent tncgtenni annak drdekdben, hogy czckct az elciirdsokal maradiktalanul
betafs6k a veliik egyiitl lak6 szcmilyek, tor'6bbi azok, akiknek a lakris hasznalatiil biirnilyen
fomaban etengedtdk.

2. A tulaidonostirsak adatszoleiltat6si kittelezetts€se

Minden tulajdonosLirs - az arra okot ad6 esern6ny bekiivetkozisit6l szemitoll 15 napon beliil -

Liiteles a kd,,ds kep\ i.cltrnek bcielcnteni.

a./ ktildn tulajdona tekinletdben a tulajdonosvaltozes!
b./ lakcim61, az ingatian-nyilvinlartasbinl birki 6l1al rnegtekinthetd, rerm6szetes szem€lyes adatdt

( csaladi ds ut6ndv, - idedfive a leinykori csalAd 6s ut6nevdt -. an;'ja ncvit. sziileldsi dvit )'
illctoleg jogi szemdly nyilvdnos adaldt;

c,/ a kiildn tulajdonat bdri6, hasznril6 szemdly ( ide dfiend6 minden benllak6, haszon6hez6.

haszndJali ioggal rendelkez6, iizemeltet6, jogcim nilkiilj haszn616. stb ' a tovdbbiakbanr b6rld) b /
pontnak megfelelci adatait, a teljes haszn6lat itenged6se esetin annak jogcjmct (bdrbeadds,

szivessegi lak6s-haszn6lat, stb.), a hasznilat id6tartamet vagy kezdisi id6pontiat is a sajit

taft6zkod6si hely61;

d./ haszondlvezettel lerhelt lulajdon esetdben a haszon€lvez6 szemdly adatait;

e./ a b./, c./. d./ pontokban loglalte!'kkal kapcsolatos vallozisokat.

A c./ pont szerinli adalszolgelhdsra a tulajdonoshrs aktr or kijteledret6 ha a kdziizemi

szolgdltatas dija a bdrl6t terhelj 6s ezzel kapcsolatban a lulaidonost/rrsa.loak helylillasi

kdlelezctlsdBiik 6lI fcnn.

Minthog] a Tdrsashdz 6s a c. pontban felsorolt b6rl6k kbzdtt semmifdle kdzvetlen jogviszony

nem 6ll lenn, a b€rlSkre vonatkoz6 adatszolgiltatasi kijtelezettsdg mjndcn kdrillmdnyck kijzitll a

lulajdonostfu sakat terheli.

Amennyiben az adalszolgeltatis elmulasztiisa ktivetkeztdben a TArsnsh6z-kdzijssig vagy

valanreiy 1ag]a k6rt szcnved. az adatszolgAltatisi elnulaszta) tulajdo'ostdrs kiflifirdsre k6lelczett.

Az adaiokal a kdzits k6pvisel6 adatrryih'6trtar16 kijnyvbeo tariia nyihan is kezeli Az adalokr6l

kiz6r6lag a kdziizemi szolgaltal6k is a bir6sig risz6re adhal t'j6koztatasl

Azok. aiikrol a nyilvantartas adatolGt tir almaz' jogosultak r6.juk vonalkoz6 reszbc betekjnteni'

tivesen nyilvintartott adataik holyesbitdsdl kdmi A nyilvdntatAsba ezen trlil betekinteni' vag-v

abb6l adatot szolgelbtnj csali az 6rintclt bcjcegyezes€vel vagy tijrvdnyi felhatalmaz/is alapj6n

iehet.

Az adatszolgdltatis tdnydt be kcll jegyeznj a/ a{latnyil\''ntart6 kiin}'r'bc megjcldlve azt is' hogy

kinek €s milyen iogcimen tdfiinl.
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ATARSASHAZ SZERVEI HATASKORUK JOGAIK

ns r0rol,nzstrsncurx

3. A kiizeviil6s

A Tdrsashaz -k<iziissig legl'6bb d6ntdshoz6 szerve a tulajdonoslarsakb6l n116 kdzgyiilis. amelyen

valamennyi tulajdonostirs vagy mcghatalmazottja rdszt vehet llat6roz l'irlclen olyiul iigybcn'

melyet az Sz.M.Sz. tem utal a kijzijs kdpviscl6 vagy a sz6mvizsg[16 bizotrsdg (lovdbbiakban

Sz.V.B.) hauskdr6be.

-l.l A kiizpl iiles hatisktir6be tarlozik:

a,/ valamennyi tulajdonostirs eg-yhangri diint6s6vel, illetve irisbcli hozzlii:irulrssal

- az alapit6 okirat m6dositasa;
- a kdzds tulaidonba tanoz6 telck is 6piiletrdszek elidegenjtdse;

b./ Az iisszes tulajdoni hrn]ad 4/5-tis szav^zattiibt s6g6vel rcndelkez6 tulaidonost{rsak
egrbehangz6 diint6s6vel

- a rendes gazdiilkodis kdrdt neghalad6 kiaddsok.

c./ Az iisszes tulajdoni lr:inyad szcdnti egyszerii szavazattiibbstgcvcl rendelkezd

lulajdonost6rsak egybehangz6 diint6s6vel

az Sz.l\4.S2. megdkotisa ds m6dosit6sa;

tilt6 hatArozat a kiil6n tulaidonban ldvd nem lak6s cdlj6ra szo196li, hclyisdg

negv6ltoztatotl hasznilatara,
- az alapitt) okirat m6dosilisa az ipitdsiigyi hat6shgjogef6s is vigrehajtlnl6 dpjt6si

cnged€lye alapj6n elvdgzett olyar lak6s-megosztds. jlletiiieg laklisdsszevonds eseldn.

amelynek alapi6n a liibbi tulajdonost6rs alapit6 oldratban meghalarozott tulaidorli

h6r'ryada viillozatlan marad

d./ A kiizgyiil6sen jelenl€v6k tulajdoni hinyadinrk cgyszerii tiibbsagonck dhnt6s€vel

- a kdzds kdpvisclii 6s a SzVB. 6s Mriszaki- ds Gazdasagi Bizottsag hgainak
nlrgrrlas/l;sir. l<ln"cnlese. diia/j.c:

- egydb bizottsegok megYAlaszt,rsa, 1c\'€kenys6g6nek meghatfi ozdsa. felmentise. dijazilsa;

- a tulajdonoslzlrsak adatszolgaitat6si kdtelezetts€genek mcgdllapitasa;

- a kdzds tulajdonban 1dv6 ipiiletrdszel( lenntartesa, feliljitisa;
- a kdzds tuiajdon hasz.nelau, b6rbead6sa;

- az 6ves eiszdmolds ellbgaddsa,

- feltjitasi alap k6pzdsinek mirl6kc' felhaszniltisa;

- lakastakardk-pdMtirba bel6p6sr6l;

- a h6z miikijdds6hez. fenntartasiihoz, felijitas,hoz sziiks6ges dvcs kiillsdgvet's' ezen belill

a kd26s kijltsig ijsszeg€nek meg6llapitisa;
- a Tfusashiz biurlszamliija fdlbtt rendclkez6 szenlilyek' valalninl a rendelkcT6si

jogkddik meghataroz,rsa
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3.2. A ktizsviil6s tisszehivisinak' miikiid6s6nek szabf lvai

a,) A t'ii/g) ul!\ it\szehi{d:'inak szab6lyai

- A kdz$'til6st a kdzbs kdpvisel6 hivja iissze' de dsszehivhatja a SzVB is ha a kiizds

kdpvisel6 ene val6 kdtelezettsdgdnek ncm lcsz eleget'

- tol"f"rO a kiizgyiilds iisszcbivdsa, ha azt a tulajdoni hrinyad i/10-6vel rcndelkez6

i"f 
": 
i*".**t 1 napirend is az ok megjelci)6sdvcl ir6sban kdrik' Ha a kdrist a kdzcis

tif'uir"tO l,"- teljesiii, az ijsszehivAst kdr6 tulajdonost'irsak altal megbizott szemclv a

kdzgyril6st dsszehivhati a

- Kaj; list sziiksig szerint. tle dvente legal6bb egyszer dssze kell.hivni Az 6ves rendcs

korij,iite.t mi,tden e.' mijus 31-ig meg kell tafiani ( a kitzijs kdpviscl6.mindent tegyen cg'

hogl az dvz6r6 kozgyiildst mjnden 6v mercius 31-ig lehessen megtartam);

- ffis esetct kiv6; (rendkiliili kdzg,viil6s ) a kcizgnildsi meghiv6t legkcscjbb a k6zgviiiis

idoiontla etott nyolc nappal m"g keil kliltt"tti a tulajdonosthrsaknak' Ezzel egyidejiilcg a

-"gU* "gy 
pet<ia,.,y61 a iArsashAz lcpcsohizaban' jul ldthn'"hel)cn ki kcli fiiggcszteni'

- " litirgyi.ifi.i' -"ghir'6nak tanalnaznia Letl a kurgluids idtipontjxl' hcly€t ds napirendi

por,ijalll
- i ktizgnilesre valarnennyi tlLlajdonost6rsat irdsbirn kell mcghivni

- Az oiszchivds az irisos Deghiv6 le\'dlszekdnybe 16ddlo eihelyezcsdrcl 1dfi6nik

Amennyiben a lulajdonos a kdzbcsitdst mas m6don kirj vagy mris levelczdsi ctmre' aklor

ir6sbanlcleznic keii ezl a kijztis kdpvisel6 feld, ill a k6zbesitds dij6t meg kell tdrilenr'

b.) A k6zg) iil6s hal6rozatk6pess6ge

- a kdzglilis akkor halirozatkipes' ha azon a Tirsashiz ijsszes tulaidoni lrdnyadenak

tdbb niint a fel6r,el rendelkozd lulajdonosursak illeive neghatalmazolral Jelcn !annaKi

- a kozgltl6s hatzlrozatkipessigdnek mcg6llapitasara jelenldti ivet-keil ali(almazni' amelycl a

lelcnliv6 tulajdo,tostzrsnak vagy meghalalmMottjAnak al6 kcll .irni A ielenldli iv

tartalmazza a tulaldonos mcgnevezdsit. albetdtjdnek azonosit6 aclatajt valanrint a tulajdoni

;;G;i. ; tulajdonost1rsa:t irAsbelj meghatalmaz 6ssal bdrl<i tcpviselheli Az irdsbeli

."gt ut"ttura. aitor fogadhat6 el. ha a tulajdonostdrs azt sajdt kezilleg ina' ill ha az

okifatot kdt tanil elott alairja cs emek tinydt a kdt tanil az okimloi - nevdt is lakhelydt js

feitiinletvc - al6idsdLval igazolja Nem keil eghatalmazas a tulajdonostArs hazasllirsa

rdszdre, ha a tulajdonosi/irs nem ielentette be a kijzds kdpvisel6nek hhzasthrsa cbbelijogdnak

korirtozAsal;
- A kdzgyLil6; hatarozalkipessdgdt a kdzds k6pviselo' rnajd a ktlzgltl6s mcgnyitdsel 6s a

i"r"r"il a.of. megvaiasztAi6t kijvet6cn ds a szavazAsok eliltt a kcizgl1ijis dltal

megvalasztott leu.ret6 clniik ds a kdzgyrilis jegyz6kilnyv vezet6ic illapilja nleg lrgyet

nem irldsiik esetdn az elndk ddnt'

it" 
"t "."a",it"C 

hatarozatk6pes kdzg)'til6s litszana kds6bb' a kd'g'vLilds folvamA cs6kken

", "iorf,"f.U.n 
i-t.gfl"t:iozotlurk ali' ugy azt hatarozatkdptelenn6 kell.D)'ilvenihni

"*"*-ill.t "- 
.rittitt,uo.urr neghirdiieu kdzgyiilds - a riszlveloli ncglelcl6 ardnlanak

hirinydian - hatArozalkdptelen vagy az elndklo.s/cmll) a l:.'e)ll?l 
hatlrozatkdptelcnne

v es miau berekcsztctte, t'gy ul"Uf - melisrnetelt - kdzS)'trlcsl kell dsszellivni a

fr",at"t"*ep,"f"tt tozgyillst toveiO tizeniit napon belilli id6ponta akar az ercdclj

iozgl'lil6s napiira -az- eredctivcl azulos - hatArozatkdptolennd vAlt kdzgyrilis esetdn a

kijz;yil6s bcreiesztdsdt kdvcldcn fcn narad6 -napirenddel;

- a megismdtelt kozg!1iles az eredeti kiiz$ailds rncghivifdban - az ercdeli k6zgylilis

hatriroiatkdpessdgdt6l Iiigg6 feltilellel - is kilLlzhelo;
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, a kdzds kipvisel6 - a
helyett irisbeli szaaazast

- a negismetelt kiizgyiil6s a jelentiv6k tulajdoni hanyadAra tekjnlet n6lkiil hat6rozatkepes'

ezt a ii;riilmdnl't a megism6lelt kdzgyiilds meghiv6jdban fel kell tiintetni

c.) Daint6s a kdzgliil€s iisszchivisa n6lkiil - ir{sbeli szavazis

Sz.V.B. irrisbeli vdlemdny€nek ismcreldben - kilzgf illis tisszehiv6sa

is k6rhet. A SZ.V-B. egyetatdse eset6n csupiin clleniegyzdsiik is

- -az 
irisbeli sza,naz1sra csak ',igen"-neJ vagy "nern"-mel egydrtelmlen eldd'theto iigyek

tehet6k fel is csak akkor. lla a ddntishez sziiks€ges adatokat a tulajdonosLlrsak ismerik vagy

diinldsnk el6tt megfelcl6 hataridcivel' es ftszletessdggel megismcrhetikl 
--

- az irisbeli szavazatok leadiLsara a kdzbesit6s napjet6i szimitott 15 nap 6li a lulajdonostarsak

rendelkezds6re, a7 e hatarid6 ut6il bedrkez6 szavazatok 6n'6n)'telenek. A kdzajs kipvisel6 a

szdmvizsg6l6 bizottsdggal egyetdrt€sben. kiilijniisen indokolt esetbcn enndl rdvidebb vagy

hosszabblat6rid6t is kitiizhct, illctve hatirnapot is megjeldlirei Ez a hatdridij azonban nen',

lebct rtividebb 3, 6s nem lehet hosszabb 30 napn6l;

az idsbeli sza\,az6st kdli' _ hatarozati ja\'aslatot tadalmM6 -felhi\',St a szavazat leaddseia

szolg6l6 lappzrl (a tov6bbiakbar: szavaz6lap) egyiitt a kdzds kdp\jsclo iltal megbjzott

.r"u:,"fy 
" 

trltun lah6 tuiajdolrosla$ak rdszdre postaliddn keresztiil kdzbcsili A sza\Mal

iead6sira szolg6l6 lap tafialnazza a tulaidonostars nev6l, iulajdoni hdn)adit albetdti6nek

urono.it6 ud"iuit, a .tat'atesra lellett k6rddsl (haterozati javaslatot )' valamint az "igen"

ds "nem" n'regieliildsl. A szavaz6lapon a luiajdonosti$ t'c-u'1F!9 lc.szavazatit' hog'v az a

kds6bbiekbcn eg-\'6rtelmiren azonosithat6 legyen (pl a meglelelci lilasz bckirikdzds6\'aL'

alataiiz6saval, a nern kiv6nt \'61asz elhirzis/ival, s1b')j

- a k6zbesildst vdgzo szemily nyihdlrtartisi lapot lezet a- k6zbcsildskor' A ne1n a

Tirsashazban lai6 tulajctonos.t6rs rdsz6re, amennyiben riltaldnos .ieileggel. irtsban

meghatalmazott helyettese nincs' az iihala kijziilt tarl6zkod6si cin'lre ajinlott tdrlivevdnyes

levilben kell elknldeni a szavaz6lapot Emek tin"v6f idopontj6t' valamilll az aj6nllsi rag

szimot a nyilvertadsi lapon fel kelitiintetni. a felad6v€n1t 6s a ttnivcYdn]'t a

nyih'antartisi laphoz kell csalolni llz esetben a kdzbesites napj6nali a szalaz6lap

iiJu.ug*r.f ig;zolt kdzbesildsi napia szemit Az jgy postera adott szavazirlapot elienkezii

bizonyitisig kdzbesilettnek kell tcldntcni;

- 
" 

,r""-Ofip leadhsi hatArideic a kdzbcsitdst6l szrimitotl tizendt nap F halaridobe nem

,ra.lr b.t" u kgrb".itds napia' belesziimitanak viszont a munkaszilneli 6s iinncpnafok;

- a ljru.rotOtupnut u kiiziis kJpvisel6hdz tijrt€no eljullat6ser6l a tulajdonostArs gondoskodik!

- a kbz6s kdpvisel6 a nyilvAnhrtisi lap aljdn tulaidonosonk6nf meghatarozza' nogy mely

""p,r" :"t 
f" a szavazat leaddsira rendelkezisdre d1l6 hal6rjdo Postai k67besj16s eset6n a

f,iiia.,*nyt hatdridijben drkezettnck kell tekinteni' ha a felv6teli hiYatal bdlyegzdie a

hal6rid6vel negegyez6, \ragy ann6l korribbi datumfi;

- az dsszes hatarid6 letafia utan az egycs tula.idoni h6nyadok fig-velembe v61el6vel a k6zds

kcpr iselo os.zc'iti " s/a ' illJlok11l:

- u.ruu".,i. eredmdnyerirJ a kcjziis kdp\iselo a legutols6 szalaz6Jap-lcadisi hatarid6t kijvct6

nyolc napon bclil kijteles a tulaidonostdrsakat idsban 6rtcsite ;

- a szavazlis akkor ercdmeiyes' ha a szavazasra leltctt hat'rozat meghozalal'hoz a ldrven-vllen

vagy az Sz.M.Sz-ben - az 
'lsszes 

tula.jdoni h6nyadhoz- viszonyitott - el6ifi szavazati ar6nynak

mJlfctetO eg1'beltangz6 6rvdnyes igen szavazat drkezik

- u, ir5.b"li szavazas ercdmenydt a Sz V B k6t tagjenak ellen6riznje kell'

,t 
"r"a"ri 

dokumentumokal barmelyili tulajdonostars megtckinthcti aTokal a legkdzelebbi

targytf*fg, de legal6bb hatvan napig meg kcll .orizni E batarido lei6rta utin a

.t#tlfup-ut"t mei kell scmmisiteni Nem semmisithetctek meg a szavaz6lapok' ha a
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ddnt6ssej kapcsolatban bir6sdgi vagy m6s elj:uis val'! folyamatban E tdnyr6i az eljarast

kezdemenyez6 kdteies tejikozla1ni a kijzds k6pvisel6t.

d.) Szavazati jog, jegyz6l{dn}'v, a kiizgyiil6s levezet6se

- a kdzgyiil6sen 6s az ir6sbeli szavazAs alkalmdval a tulajdonostiNakat a tulajdoni hlinyaduk

alapj6n illeti meg a szavazalijog A szavazatokal albet6tenkdnt kell leadnj'

- a kozgyiilis hata.ozatet a jelcnliv6 tulajdonostarsak tulaidoni hAnyada alapjen szamitott

sz?rvazattdbbsdggel hozza mog. E szabrily al6l kivitelt csak a jelen szab{ilyzat 31 a)-c)
pontjaiban meghatdrozott dctntdsek kipeznek, ill. ha a Tirsashizr6l szril6 2003 ivi
CXXXIIL Tdrvdny m6s szavazati ariin)'t fu elai;

- a kdzgyitldserl a hatdrozatokal is taflalmaz6 jegyz6kdry "*el kcll vezelni, melyet a

kijzgyiildsen elniikail6 szemily ds k€t tulajdonostars az aliidseval hitelesit:

- a kiizgyiilds ajegyz6kdn)'v vezctisivel tulajdonostersat vagy kiilso szemdl-vr is negbizhat

- a kajzgyr.il€st a kdzijs kdpviscld nyilja meg, majd a hat6rozatkipesseg ncgallapitesa ulai
javaslatot tesz a kdzgyiilis elndkdlek is a kit hitelesit6 tuiajdonostarsnai( a megvilasddsera;

- a ktizgyillds hatrlrozatainak meg kcll felelniiik a tdryinlek ds mAs jogszabalyok eldirasainak,

tovdbb.i a ldrsashez alapit6 okiratanak 6s a jelen Sz.N4.Sz-nek;

- A tulaiclonost6nak a ktizgl'ti16s jegyz6kdn)'vdbe bctekinlhetnck, igdny szeriit aff6l - a

mlisolasi kitltsdg kifizetdsdvel - m:isolatot kaphatnak

- A kdzgyiilisen hozotl hatd{oza1ok6l - a kozgytil€s mcgtafidsat6l szimilott nyoic napon

beltil. a meghiv6k kdzbesitds€hez hasonl6 nr6dor a kdzils kipviseliinek valancnnyi

tulajdonostamal lrdsban dfiesilenie kell

- A kclzg,villdsi jegyz6kdnyv egl-cgy pdld6ny6t a kdzds kdpvisel6 kijzgliilds megtartAsdti)l

szdn'ritott nyolc napon bcliil megkiildi a Sz.V B |agiainak

c.) A kiizgyiil6si hattirozat elleni jogon'oslat

Ameniyiben a kdzgyrilds haliirozata jogszabdly vagy az alapit6 ohifal, illd6leg az SzMSz-

renclelkezdscit sedi, vagy a kisebbsdg jogos drdekeinek sdrelmdlel idr. bimlely iulajdonoslirs

kercsettel kdrheti a bir6s6gt6l a haterozat 6rvdnytelcns6g6nek mcgallapitesit a hatefozal

meghozalalAl6l sz6milott hirtvan napon beliil. A hatiiddij elnulaszldsajogveszl€ssel Jer'

,1./ Kdziis k6Pviselti

- A Tarsashdz kijzds iig-veinek inldzisdt a kdzds kdpvisel6 liitjr el A kiizds kdpviseldt a

kijzgyiilds a jelen ldvci tuiajdoni hanyadok egyszertl lobbsdgivel vAlaszlja meg is mend fcl'

Ninci kizawa, l,ogy a kdzds kdpvjselo jogi szemdJy legyen A kcizg-vi1l6s a kcizds kdpviselcit

hat6rozatlan jd6re valasztja meg, de birmikor ielnrentheti a mcgbizisj szflzodisbcn rdgzitctl

feltdlelek is felmondesi halirid6 meLlelt;

A kozds kdpviselij jogosult:

- A kcizgytilds hataskdrdbe nen'r tafioz6 iigyekben inGzkedni' illetve eljdrni;

- A Tarsashez nev6ben jogokat szereai 6s kdtclezeltsdgcket villalni a kiizgyiilds dltal

j6vdhagyott dves kdltsegvetis kereteill belii1

- A kdzgyiilds 6ltal moghatfuozott middkben €s ijsszeghatiiron beliill

a./ Iz dvcs koltsdgvct6sbc feh'ett munkik kivitclezdsc sor'n ielncrtilt indokolt' de a

ten'ezett dsszegct nlcghalad6 p6t- 6s tdbbletmunkAk cngeddlyezdsere' valanrnt
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b./ a vdratlan. de feltdrlcniil sziiksdges, l]em lervezett mun]dk clv6gezrctiserc
- Ellatni a T6rsashiiz kdpviselerit bir6sAg ds m6s hat6seg el6tt. E jogkdrdnck koridtoziisa

harmadik szemdllyel szcmben hatdllralan. A kdzos kdpviseld LonOan nem leheT
tuldjdonostars perbeli meghatalmazottja, nem kipvjsclhet tulajdonostlfusat cgy rn.isik
tulajdonostiirssal szcmbeni jogvit6ban, scm a Tiirsashdz_kdzOssdgef a kdz6s kepvjsele el
szemben keletkezett igdny drvdnycsitdse soran.

A kiiziis k6pvisel6 jogkdr€lrcn eljdrva kitteles:

- Mindenkor szcrn el6tt ta(ani a Tirsashdz_kdz6ssig drdekeit, a tijrvdnyessdgcl es a gazdasiigi
cdlszerris€g k6vetelminyeil, valamint a sz.imvilelj, az ad6hat6s6gi ds a 

-.ncrDatkoz6 
egy6bjogszabilyokal.

Mindcn sziiksdges inldzkeddsl mcgtenni az ipillet allaga ds
biztosidsera. Ennck €rdekdben gondoskodik az Sz.l:i.Sz,.

tjs21asiiga Lnntaftiisinak
rdszit k6pcz6 Flazircnd

a kdzgyil6st, illet\c elokdszitenie

kdltsdgvetisi javaslalot kdszitcDj. amcly

varhat6 bevdteleket ds kjadisokat kijltsig-

A k6zglriles hatArozatait el6kisziteni is vdgrehajrani;
A tulajdonosrdrsak felkdr6sdrc levezetni a i(ttzgyrjldst, tor,6bbd gondoslodni a kctzgyilldsi
Jegyz6kdn]'v vezet6sir6l 6s az SzMSz szerintj kik6zbesitdsir6l:
Gondoskodni an6l, hogl a ktjzgyrilds hetdrozataj megfelelicnel a.iog.zrhalrok. az alapirir
okjrat ds az Sz.M.Sz. rendelkezdscinek. Anrennyiben a ktizgl.Lilds a jogszabrilyokmk, az
alapit6 okiratnak'agy az Sz.M.Sz. rendclkezdselnek nem megfelel6 hathrozatot hoz- kiiteles

marad€ktalan betartdsir6l 6s betartatrisar6l;
Az Sz.M.Sz. el6iresai szednt eliikdszilenie ds dsszehivnia
es iebonyolitada az iresbeli szavaziist;

erre a kdzgyiildst figyelneztetni:
A szamviteli szabiilyok szednt dverxenr
tafta.Ilnazzal

l.) a krjzijs tulajdonial kapcsolaros
nemenk6nl;

2) a tervezett fennhrresi ds feiijirdsi munkakat;
3.) a tulajdonoslirsak kdzds kdltsdghez vai6 hozzrl j6rulisinak tervezeil dsszcgil

tulajdonosonkdnt( kiiidn tulajdoiok jellemz6i szerinr);

a tervezelt feliijitisi es femta iisi munkika ajanlalokat bekdnri. azok elbir6ldsil a
szii|nvizsgdl6 bizottsegi tagokkal egyiltt vige,.ni;
kdziilni is beszedni a tulajdonostArsakat lerhel6 kdzds kitltsighez va16 hozzdj6rulds clsszegct
ds drydnyesileni a kdziissdg ezzel kapcsolalos igdnyeit;
a kitz$t16st tajdkoztaxi a hefaiikos tr ajdonostarsak szem€ly6r6l, a l nalik nagys6grir6l.
valamint a hAtraldk behajtAsa €rdekdben megtell intdzked6sekriili
a h6traldkos tulajdonosl a kdsedelembc cs6st61 szdmilott 90 Dapon lirl lelsz6lirani. A
felsz6litasban 8 napos haterid6t kell szabni a p6tl6lagos teljesildsre, azzal. nogl cnner
elmulaszt6sa esetdn a kdzdss6g bir6segi r'iton iNdnyesiti kdvctclisdl. A bir6srigi cljdris
rneginditasa nem irinti a ktizcis kipvisclcinck azon jogdt, hogy a koz6s k6ltsig
megfizcldsdhez va16 hozzajaruliis 1'dl6ves hdtraldka csetdben a kijzOssigel nlegillet6
ielzilogjogot a tulajdonost6rs killijn vagyoniira az ingatlan-nyilvinlartlsba bejegleziessc;
a sz6nviteli szabiilyok szeinti kdny\vezetis ds besz6mol6 alapj6n dves irdsos elszemoldst
kdsziteni, amelynek tartalmaznia kcll:

i. A lenczctt ds t6nylcges kiadesokat kijllsdg-nemcnkdnt ds a kdziis kijltsdg negosztrisrit
az alapit6 okiratb.ul vagy az Sz.M.Sz.ban megellapitott szabiilyok szcrinti bontrsban,
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ezen beliil az iizemeltetdsi kiaddsokal, valamint a karbanlartdsokal 6s a feliiillisokal az
elvdgzett munkek rdszletezdsdben.
A terlezett 6s tdnyleges bcvdteleket forrisok szerint. iciedrtv€ a kdzdssdg taviira meg em
teljesitett - lej.ft - kdvctcldsek rdszletezisit ds a behajtAs i]dckibcn mcgtett
int6zkedisckcl is-

Az diizii kat bekezdds klildnbs6gdnek ziir6egye egdt ds a pdnz-kdszlerek kezeldsi helye
szednti riszlelezdsit.
2. A ttugy6vhez 1adoz6, a kdziiss6g egiszdt terhel6 k6tolezettsegcket.
l. A k6z6s kijltsighez val6 hozziituulAs el6irdset 6s teliesitesit - a tulajdonostArsak
nevdnek feltiintet6sdvel - a ki.ilijn tulajdonban l6v6 latriisok €s nem lakds ciljrira szolgdl6
hclyisdgek szerinti bontasban
4. a kitz6ss6g tulajdonit kipcz6 vagyonfirgyak Lirgyicszkdz lcltdrdl,

gyakorolni a Tersash6z k6zdss6g alkalmazottaival szemben a munkdltat6i iogokat:
tdiikozddni az dpiiletbiztositdssal kapcsolatban, s errdljavaslatol tenni a kiizgyLilcs szirm!ra;
{-rgyelcmmei kisdrni a p611'dzati kiirdsolet, p6ly6zatot k6szitcni, czl a kdzgyrilds eld
terjesztcni, a kdzglilis haterozat6nak figgvdnydben a pelydzatot bcadri. nlaid lebonvolitani;
Megririzni a lbldhivatalhoz bcnynjtott alapil6 okirat ds Sz.M.Sz. cgy pildin1,6l
a kiilcln tulajdonl drint6 llLlajdonosviiltoziis csctin - a szerziido felek k6tds€re. reszaikre - az,

elidegenit€ssel drintett ingatlanra vonatkoz6 ha rozalokat bemutatni,
a ktildll tulaidont 6rint6 tulaidonosviltozAs eseldn - a tulajdonosle$ krlrisere - irisbeli
nyilatkozalot adni a kdzijskdltsig-tafioziisr6l. Ha tartozis 6ll fcnn. a n).jlatkozatban a

hitraldk dsszegdl is meg kelljelijlrri. Az iresbeli n)'ilatkozat tatalln6ifi fennill6 fclel6ssigre
a Ptk. szabAlyai az ir6nyad6ak;
A kitzgyillds haterozatair6l is a hatarczatok vigrchaitrisar6l cvcr*inti bontdsban

nyilvantaitist vezetni. A KozgFildsi Halfuozatok Kdnyv6re vonalkoz6an a '11v. 44. €s 45.$-a
irdnyad6.
lJa a kdzgyiil€s e mcgbizatisa al61 lelmenti, kiileles az ij k6ziis kdpvisel!, riszire a

megvelasztars6t6l szamitott harminc napon beliil irasbeli jegyzcikiinyr alapjan ehdni a

Tersashdzm vonatkoz6 dsszes iratot, az elr61 sz6l6 teljess6gi nyilatkozailal egyiitr;
A kijzg)t1ds 6ltal meghatarozott keretek kdzdtl a kaizds tulajdon bdrbead,srua egledi
szerz6desek megkdtese:
Elvigczni az itt nem rdszletezet, de a tdrvdny liltal cl6in fcladatokat.

Felhatalmazis a hdtral6kos tulaidonostdrs hat h6napnak tDegf€lelii kiiziis kiilts6g
hitral6lcinak megfiz€t6se 6rdek6ben
- A kdzds kdpvisel6 jogosult a tulaidonostiirsnak a kdzcis kdltsig ncglizet6sdhez val6

hozzdiArul6s fdldves hatraldka esetdben a kcjzdssdget megilletii jelzalogiogot az ingatlan"

nyilvdntartdsba beiegyeztctni. A jelzrlogjoggal a hatral€k megfizctiscDek biztosildkiiul a

hattral6kos tulajdonostdl.s kiildn tulajdon6t kell megterhelni.
- A kdztis k6pvisel6 el.|e irrn)'!16 - k6zokiratba vagy iigyvdd 6ltal ellenjeg-Yzett nag6nokimlba

lbglall ds a iogorvoslati lchet6sdgel leltiintet6 - rendelkezds€l aj6nloll le\ilkint meg kell
kiildenie a hitmlikos lulaidonosfirs reszere.

- A jelzdlogjog bejegyzisdnek eirendcldse hat h6napnak megfelelo h6tralikonk€nt

megism€lelhet6;
- l.la a bejegyzds alapjeul szolg6l6 hatraldkol kiegyenlitettdk, a kdziis kipviselii a kiegycnlildst

kdvetii nyolc iapon beliil kdtcles a jclzalog tdrlisihez sziiks6ges enged6l)t kiadnj Az

enged6l)-t kdzokiratba vagy tig)'vid - jogkijr€n beliil jogtan6csos - iillal ellenjcgyzett

maganokiratba kell lbgla1ni. A jelzAlogiog bejcgyzdsdnek is tdrlisdnek kiiitsegei a tanoz6

Tulaidonost terhelik.
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5./ Sz6mvizss6l6 Bizotts6g

A Ta$ashriz mlikiiddsdncl( ds gazd6lkodris6nak ellentirz6sdrc hivatott szcrv Tagja lellcmzocn

ldlajdonostars lehet, akjket a kiizgytlLlis vdlaszt A bizotlsAg hgiai kitznl maga \'6lasz1ja meg

elnijkit. Dijnliseit eg)'szerii szavazattdbbsiggcl hozza meg'

A Sz.V.B. elndke ds iagjai tekintetdben a kdzos kipvisel6re vona(oz6 kriteriumok meglilcloen

irinyad6k.

A sz:imvizsgfl6 bizoltsdg jogkiiriben elj{rva;

- binnikor cllenorizheti a kijzds k6llvjscl6 ogyi111izisdt;

- havonta ellcn6rzi a kdzdss6g p6nzlorgalmat;

- v€lemdnyczi a kdzgyiilds eli terjesztctt javaslalokat, igy kiil'jndsen a kdltsdgletisr 6s au

elszanol6st;
A kdzijs kepviscl6 6ltal bekdrl Arajiniatok alaPi6n javaslalot tesz a.kijziis kipviselcinek a

kilzgyiilis 6lra1 j6v6haeyott fehijitlisi 6s a 100000,- Ft-nel nagyobb ir16ki1 karbantartisi

nlunkiik kivitelezo1ire;
- Javaslalot tesz a kiiziis k€p!isc16 szemdlydrc' felmcntds6re, diiazasira:

- osszehilja a kijzgytjldst. ha a kdzijs kdpvisel6 effe vonatkoz6 kdte]ezctrsdgenek nem tesz

elcgct:
- I ei€kenvsdgdr6l, kiilonijsen az ellcniirzis€r6l is alx1ak 6t16kelis6r'j1' az ellcniirzds soriln

n.ve lapasztalalai16l kdteles a kozgyiildsnek bcszAmolni:

- ellcn6rzdsi mc8{illapitisail liijtcles mcgleleloen dokument6lm'

Az cllen6rz6si jogkiir gyal(orlisa sorin kiivetend6 fiibb sz€mPontok:

- A kdzijs kepviselij ilial kiszitett kdltsdgvetdsi javaslat alakiiag nreglllc1 c a iogszabel'vi

kdvetclmdnjeknek, az Sz.M.Sz-ben' a kclzgyill€si hat6r'ozatban eloirhknak tartalmilag

kcll6en szolgilja-e a kcizgyr.ildsj dijnt€s megalapozes'il?

- A kozos k6pviicl6 ilial hozott ddnt6sek a k'jz6ssdg dfdekeit szolg[ltdk-c'1

- Az clszdmol6s a tdnylcges kiadasokat €s bevitelekei tafialnlazza-e?

- ,t tOrO, koltsighez va16 hozzijirulis felosztesa mcgfelel-c az alapit6 okiral- az SzM Sz'

elciirisainak. a kdzg)'t1Ll6si hat6rozatoknak'?

- A kijzds kdlts6g 
-bcfizet6sek 

iyjlY?intarlisa napm k€sz-e' a tallozltsok behaitiis'tra lelt

int€zkedisck id6ben, az elcjiresok szerint megtijddntek e?

. A ncnz,iev: hcltzetjclerrrc' a r,1lo' ldpct mrtatJ't-c

- + i on1ti.r"'.. 
"s 

o biror't la,i frgyelem mef lclel-e azelor-i''oLnrl'l, 
^- A pinzkezcl€s szab6lyainak negfelel6en tdftinllek-e a ki- 6s befizetisek?

- e. i'6.sashdt iltal kibicsirot sz6midk alakilag, taftalmilag neglcleltiek-e?

- A munkabdrek, megbizasi dijak szAmiejtfse mcgl'clcloen tildinik-c?-

- ez adolatos,igi, tririadalombiztositdsi bclizeldsek' nyihdnlafiiisok' bcYall'isok hautridore az

elciirdsokrak ncgfelelocn tcjrtdnnek-e?

6./ Miiszaki- 6s Gazclasigi Bizotts6g

A tulajdonosok drdekeinek szdlesebb kdrii ds fokozottabb 6rvdnyesitdsc cdiieb')l a kijzgyiiles

legal6;b 3 tagb6l ,116 MrlLszaki- is Gazdasi'gi Bizotts6gol r't asz1

A"Mtjszaki_ Js Gazdasegi Bizottsrg resttiletileg j rlr cJ, ds tevikenysdgdt is ig-v vcP,/r.

A Miiszaki- 6s Gazdasigi Bizottsig:
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- ellen6rzi a Kajztjs Kdpvisel6 mtiszaki-gMdasagi tcvikenysdg6t,

- kitzremiikiidikakijltsdgvetdsel6kdszildsdben'
kdzremrikcjdik a Kijzds kdpvisclii miiszaki-gazdas6gi idteleket 6rinto ddnt6seinek

el6kdszitisiben,
tev6kenysdg6r6l, javaslataj16l tAjdkoztada a Szernvizsg6l6 Bizottsrigot,

iiliseire meghivja tanhcskoziisi joggal a Sz.V B. tagiail'

l6rc a ruiajdonosi
kil fob6l 6!1. A
ezcn !€ok aranYa

hatirid6ig, de

- amcnnyiben ncm 6rt egyet a Kijzijs kdpvisel6 diintdsivel' rendkivtili kcizgyiilist hir dssze' a

kitzgyriles halarozateig a Kiizils k6pvisel6 kiiteles ddnt6siDek vdgrchajl6sit feltiiggcszleni'

A lriiiszaki- ds GazdasAgi Bizotts6g tagjai kdziil v6lasztja meg eln'ikdt, ald a Sz V B' teljes jogri

tagia is.
Al!4riszaki- 6s Gazdasegi Rizottsig diintdseil szavazallijbbs eggel hc:zza' d6nteseir'61 taj€koztatja

a Sz6mvizsg6ld BjzottsAgot.
Vizsgelatai;ak, ellcncjrz€seinek credrndnlir6l. iavaslatair6l sziiksdg szerint emlikeztel6t keszit'

7./ Szakbizottsisok

Egyes szakmai feladalokra a kilzgyillis eseti bizottslLgokat hozhai

kijzdssdg erre alkalmas ragjai kbziil. A szalibizottseg legalibb

szakbizoltsAg tevdkcnysdgdbe nem lulajdonostSrsal(a1 js bevonhat'

azonban nem lchet nagyobb, minl a bizottsdg tagjainak eg1'lurmada

A szalibizotts6g mrikoddse A kdzgyrilisi hatarozalban meghaterozott

)egleljebb az adott feladat eh'6gzeseig taft'

Ie-millasa idejen a szakbizottsdg minden kijzgyrildsen helyzetjelentdst' a feladat elYcgzcsel

( a bizotlsdg megsziindsdt ) kijvet6en pedig a legkozelebbi kozgyilisen ilsszegzo 6s 6rteke)i-i

beszamol6t ierjeszt e1o.

III. ZAR6 RENDELKEZESEK

A jelen Sz.M.Sz -ben ncm szabalyozott k6rddsekben a Tdrsasltiizr6l sz6l6 2001 e1l CXXXlll

iorienyn"t €s a Polgtui Tdrvdnykitn)'r'r6l sz6l6 1959 dvi IV ldrvin'Ynek a renrlclkeziseit kcll

mcgfeleliien alkal1nazni.

Az Sz.M.Sz. clfogad6sa napjin ldp hatilyba. rendelkczdseit e napt61 kezdve aikaimazni kell A

hatelybalip€s eldld kijriiLn6nyckre alapozoll esetleges ig6n)t a kclelliezise idcidn lrat'rlyos

szabalyok szerint kell clbinllni.

A kiizg-viiJis a jelen szervezcti-nr.ikddisi szabil)zat eJfogaddsival eg-vidcjr'ileg hatill'talanitja az

1998. ilovembe;25-i kcllli hatalyos szeNczeti- is niil(dddsj szabelyzatot'

A Szetvezeti-ntiikodisi szabeiyzatnirli az illel6lies lijldhivaLal risz6rc tdrtdno benfxitiiser6l a

k6zOs kdpvisel6 haladiktalalnLl gondoskodik'
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