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VII.
A szimvizsgirlo bizottsfig

A szamvizsgalo bizottsigot a kozgyiiles v{lasztja meg, a bizotts6g tagjai kozri'l v6laszt elnokot'

dont6seit szavazattobusdfgel hozza-'Akozgyules a sz6mvizsg6lo bizotts6got barmikor f.ehnentheti'

Feladatai koz6 tartoznak az al6bbiak:

L Blrmikor eilenorizheti a koz6s k6pvise16 ugyintez6set'

2. Havonkdnt kdteles ellenorizni a koz6ss6g pdnzforgalm6t,

3. Velemenyez\ akdzgyulds eld terjesztettJavaslatot, kulondsen a koltsegvet6st 6s az elsz6mol6st 6s

jelen S/vtSZ-Uen meghat6rozott 200.000.- Ft feletti ertekhat6r feletti 6raj6niatokat azok

elfbgad6sa elott velemenYezi.
4. Javaslatot tesz akozbs kepvisel6 d4azas6ra,
5. Osszehivja a kozgyulest, ha a kozoi kepviselo erre vonatkozo kotelessigenek nem tesz eleget'

VII I .
Hizirend

I. Az ingatlan rendje

A hazirend celja, hogy meghat6rozza az d,piletben tartozkodo szemelyek egymas ir6nti magatafiasat

es azokat az alapvet6 szabalyokat, amelyek a t6rsas egyuttei6shez nelkulozhetetlenek, tovSbbi

eloirja az ingatlanok rendeltetesszeru haszn6latdra. 6llaginak vedeimere szo196lo m6s

jogszab6iyokban nem rogzitett kOvetelm6nyeket.

Az epuletekben es a hozza tartozo kdzossegi 6s kozos hasznilatra szoig6lo helyis6gekben 6s

teruleteken napszakt6l firggetleniil tartozkodni kell minden, m6sok nyugalm6t zavaro zajos

magatartAstol es tevekenysegtol.
Televizio, radio, lemefiatszo. video- es egydb berendezesek igy mukodtethet6k, hogy m6sok

nyugalmht ne zavarj6Lk.

Az epliletekben:
- zaJt okozo haztartasi es egyeb gepek haszn6lata,
- zajjalj6ro epitesi, szerelesi munka vegz6se munkanapokon B ds 19 ora. szombaton: B es 14

ora kdzott. vasarnap ds unnepnap ilyen munkAt vegezni tilos.
- ahaztartasi gepek haszn6lata vasarnap 6s unnepnapokon is 9 6s 14 6ra koz6tt engedelyezett.

E rendelkez{s nem erinti az azonnali beavatkozAst igenylo hibaelharit6isi vagy eletveszely

elharitasara ir6nyulo munkavegzest

A tulajdorros, kezelo az 6ptilet kapujait z6rva koteles tartani.
A tuiajdonos, kezel6 koteles az epiiletbe bejutas modj6t biztositani, tov6bb6 a felvono

felLigyeletevel megbizott szemdly nevet es tartozkod6si helydt az epiilet foldszintjen, jo1 lathato

modon ki fuggeszteni
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il.
Az 6Piilet, ingatlan tisztas:iga

A tulajdonos, kezelo az epr-i1et, ingatlan tisztan tartasa drdekeben k6teles a koz6s l-rasznalatra

szolgAio helyis6geket ds teruleteket folyamatosan takaritani

A klzos kepviselo k6teles az egesz 6ptletben 6venkent ket alkalommal nagl'takarit6st v6geztetni,

ennek keretdben a k6z6s hasznalatra szolg6lo helyisdgek 6s teruletek ajtoit, ablakait' fdmtargyait

megtisztittatni.
A haszn6lonak a h6ztart6si szemetet az epuletben a tulajdonos, kezelo altal - a vonatkozo egy6b

jogszab6lyi rendelkezdsek betart6sa melleti - megjelolt modon, a helyiieg rendszeresitett form6ban

i.n u ta.otoheiyre eljuttatnia, a kozos kepviselonek onnan elsz6llittatnia'
port6rlo ruhaz az epiilet udvar6ra (kertjere) nyilo abiakaban, erkelyen, fuggofol;losoj6rn kir6zni B-11

kozott lehet.

T i los .

- porkepz6dessel j6ro takaritast vegeznr
- A porzs6k tartahn6t a h6ztartasi hulladekkal azonos modon kell elt6volitani.
- A tisztitassal okozott szennyez6dest a hasznalonak. a tisztit6s befejezeset k0vet6en azonnal

el  kel l  t ivol i tania
- Az epuletbol t6rgyakat kidobni, b6rmilyen folyadekot kionteni tilos Ablakban, loggi6n,

erk6lyen, teraszon, fuggofolyoson novdnyeket 6polni csak m6sok 6rdeks6rehne ndlkril

szabad.
- Aki b6rmilyen anyag sz6llitisa vagy lerakdsa altal a koz6s hasznalatu helyis6get vagy

teruletet beszennyezi, koteles a szennyezodest saj6t koltseg6n halad6ktalanul megszuntetni.

Ha a sz6llit6 es a haszn6lo szem6iye elt6r, a szennyezodds megszUntetes6roi az kdteles

gondoskodni, akinek erdekdben a sz611it6s t6rtent.
- Nagymertekr.i rovarfert6zds megszuntetese 6rdekdben a haszn6lo a lakfsban, heiyisegben a

rovarmentesitrisi munk6kat koteles elvegezni, illet6leg az il1et6kes kozegeszs6gugyi 6s
j6rv6nyugyi hatos6g kotelezdse alapj6n azt elturni.

- A haztartasi hullad6kgyujt5be, folyosokon, pinc6kben fehijitasbol eredo anyagokat,
lomokat, hdztartisi gepeket elhelyezni. A tulajdonos, b6rlo a lak6s felujitasaval jiro

tormel6ket, hulladekot koteles saj6t koltseg6n elszallittatni

tII.
Az ing:rtlan illagvddelme

Az dpiilet a benne levo lakAsok es nem lak6s celu helyisegek 6llag6nak vddelme a hasznalot arra
kotelezi, hogy
- a lakasokat, a neffr lakds celjdra szoig6lo helyis6geket,
- a kdz6s hasznalalra szol96lo helyisegeket es teruleteket, valamint a kozossegi helyisegeket,
- az dptilet kozponti berendezeseit estarlozekait (pl.:fi.rt6- 6s melegviz-szolgaltato, h6ziszemet

ledobo, szell6zteto, kaputelefon es felcsengeto berendezes. k6zponti televizio- 6s r6dioantenna,

szemelyfelvono)
rendeltetdsdnek megfeleloen, a kornyezet sdrelme nelkul, gazdasdgosan haszn6lja.
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A tulajdonos, kezelo az epiileten. ingatlanon. a lakasban vagy nem lak6s celjirra szolg6lo

helyisdgekben v6gzendo munka megkezddsenek id6pontjarol, v6rhato idotartam6rol a hasznilokat a

felLrjitaii munk6kn6l 90, a karbantart6si munkiknSl 30 nappal a munkakezddst megelozoen irasban"

eletveszely elh6rit6s6hoz sztiks6ges munk6kn6l azonnal, szoban koteles drtesiteni"

Loggi6ra, erkelyre, teraszra, ablakra r6csokat elhelyezni, illetve a koz6s folyosokat lezdrni, csak a

koz6s kepvisel6 el6zetes hozzij|rulits6.val 6s hat6s6gi engedeliyel lehet.

A iak6sok, a nem lakas c6ljdra szolgilo helyisegek kuls6 ajtoit, ablakait, redSnyeit, r6csait, a loggia,

az erkdly, a terasz falait a tulajdonos, kezel6 elozetes enged61y6vel, az 61ta1a megjelolt szinre szabad

m6zolni es festeni. A loggia, erkely femszerkezet6t a tutajdonos koteles karbantartani, javitani

szuksdg eseten, a sajAt erdekeben felirjitani

Loggi6n, erkelyen es teraszon, azok rendeltet6sszeru hasznalat6val osszhangban ldv6 butorok,

egyeb t6rgyak, diszek helyezhetok el, ruhanemut kiteriteni csak korl6trnagass6gig szabad Virdgot

biztonsagosan rdgzitett tartokon szabad elhelyezni.

IV.
Kiiziis haszn:ilatra szolgil6 helyis6gek, teriiletek haszn6lata, trirol{si szabdlyok

A kozds hasznalatra szolg6lo es a kozossegi helyisdgeket haszn6Llat uthn tisztin 6s rendben kell

6tadni. A hasznhlat idej6n kiwl a helyis6geket zawa kell tartani. A zhwa tartds ideje alatt a

kulcsokat a tulajdonos, kezeio, illetoleg az altala megjelolt szemeiy hozzaferheto helyen koteles

tartani.

A kozossdgi helyiseg rendeltetdsi ce116t a k6zossegi jelleg rnegszUntetilse nelkul a tulajdonosok
k o zgyu I e si h atzr o zatt al m e gvilto zt athatj 6k.
A j6tszo-, il letoleg a tartozkod6si helyet lehetoleg ugy kell kijelolni, hogy az a haszn6lok

nytrgalrnat ne zav arja.
A gyermekek hazirendet sert6 magatartisaert, az 6ltaluk okozott k6"rert *a Ptk rendelkezesei szerint
- a gondozojuk. kivdteles esetekben maga a k6rokozo felel.

A koz6s haszn6latra szolg6lo teruletek csak rendeltetesiiknek megfeleloen hasznilhatok. Ezeken a
teruleteken butorokat 6s egyeb t6rgyakat (pl.: gyermekkocsi, kerekpAr) - ide drtve az 6pitkez6sb51
szarmazo anyagokat 6s ti.rgyakat is - a tulajdonos, kezel6 engedelyevei lehet t6rolni.
A kozos haszn6latra szolgilo teruletet a tulajdorros, kezelo felszoliti isa alapjan, az abban rnegjelolt
idtipontig fel kel1 szabaditani.
A tulajdonos, kezelo jogosult az engedely nelktil vagy az enged6lyben megielolt idotartamon tul
t6rolt vagyont6rgyakat felelos 6rzesbe venni es azokat tulajdonosa kdltsdgere elszill itani.

V.
Tiizv6delem

Az epuletekben be kell tartani a tfizv6delmi el6frdsokat (1996. evi )CC(I. torveny L IiI.
fejezet ). Az epulet a,,Mersekelten tilzveszelyes" (,D') tuzvesz6lyessegi osztdlyba tartozik.
Tilos az epriletben ttzelot t6rolni, f6t apritani. Folyekony tiizeloanyagot lefejteni csak a tulajdonos,
kezelo altal meghatarozott helyen es a tuzv6delmi eloirasok betartasaval szabad.

Az emeleti szem6tledob6k kiirny6kdt a TH kiiteles tiszt:int:rrtani, ott ideiglenesen is TILOS

elhelyezni 6ghetri 6s egy6b:rnyagoliat, kidobisra szint lomot. A TH ktiziis tulajdonir teriiletein

a doh:inyzris szigonian TILOS.



I

VI.
VegYes rendelkezr5sek

Aki a jelen hizirendben foglaltak rilalmakat megszegi, ha sulyosabb elj5r6s a16L nem tartozik, rigy

szabalysertesi elj6ras keretdben telelossegre vonhato.
Az epirletb en az egyutteiesi szab6lyok betartfsa, e h6zirendben foglaltak ervdnyre juttat6sa a

tr-rlajdonos, kezelo 6s a haszn6lok koz6s kOtelezettsege.
A hizirendbe utk6z6 magatar'clis miatt feljelent6st a kezeto, a sdrelmet szenvedett haszn6l6 tehet az

illetekes szab6lysert6si hatos6gnal.

A Szervezeti-mtikod6si Szabf.lyzatnak az illetekes foldhivatal r6szdre tortdno benyujt6sa ir6nt a

kozgyriles meghatalmazza az okiratot szerkeszto Deline dr Csillag Anik6 iigyvedet.

Budapest.2004. november I  8.
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