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1. El6k6sziti a kozgyiilds hatarozatait, osszehivja 6s vezeti a kozgyil6st.
2. Gondoskodik arrol, hogy a kozgy'rilesi hatarozatok megfeleljenek a jogszab6lyok es az alapito okirat,

valamint az SZMSZ el5ir6sainak.
3. Koteles minden sziiks6ges intdzked6st megtenni az epiilet fehijit6sa 6s fenntart6sa 6rdek6ben.
4. Koteles kozolni 6s beszedni a tulajdonost6rsakat terhel6 kozos koltseghez valo hozzijArulirs osszeg6t

6s 6rv6nyesiteni a kozoss69ezzel kapcsolatos ig6nyeit.
5. Evente el kell k6szitenie a koltsegvet6si javaslatot 6s az elszSmolSst a Tv. el6irSsainak

megtart'5sival.
6. A kozos koltseg megfizet6s6hez valo hozzajarulassal k6sedelembe esett tulajdonost6rsat a koz6s

kepvisel6 kdteles szem6lyesen felszolitani a teljesit6sre. A felszolitdst ir6sban is 6t kell adnia a
h6tral6kos tulajdonostirs r6sz6re. A fetszolit6sban 15 napos hatSridot kell szabni a potlolagos
tefjesit6sre azzal,hogy ennek elmulasrtasa eseten a krizcissdg bir6s6gi uton 6rv6nyesiti a kovetel6s6t.

7. A kozos k6pviselS ahozzaj|rul6s koveteldsekor koteles a mindenkori k6sedelmi kamat megfizet6s6t
is 6rv6nyesiteni.

8. A k<iz<is k6pvisel6t a kozossdg felhatalmazza a kozcis kolts6g megfizetesehez valo hozzajitrulas
{bl6ves h6traleka esetdben a kozoss6get megillet6 jelz6logjog bejegyeztetdse irinti rendelkez6s
kiad6s6ra. A kozos k6pviseld a kozossegnek ezen ig6nyet koteles ervenyesiteni. Ajelzilog bejegyzesi
6s t<jrlesi kerelemre rigyvedi ellenjegyz6s sziiks6ges.

9. Ha a kozos k,5pvisel6 ugy iteli meg, hogy a kozos kolts6g megfizet6s6hez val6 hozzij5rul6s 6tmeneti,
m6ltanyolhat6 okra vezethetci vissza, a kdtelezsttnek kethavi halad6kot adhat a teljesitesre.

10. A kozos kepvisel6 a tulajdonost6rsaktol nem fogadhat el megbizist a kozgyiilesen valo k6pviseletre,
a kozgyril6s levezetri elnoke az llyen meghatalmaz5st nem fogadhatja el a hat6rozatk6pess6g
megillapitfsa 6s a szavazatok <isszeszSmlSl6sa alkalmival.

VII.
A szdmvizsgdld bizottstig

A szSmvizsg6l6 bizottsSgot a ktizgyiilds valasztja meg, a bizotts6g tagjai kciziil vilaszt elncik<it,
dcintdseit szavazattobbs6ggel hozza. A krizgyiil6s a sz6mvizsg6l6 bizottsigot bdrmikor felmentheti.

Feladatai k<iz6 tartozrak az alibbiak:

l. B6rmikor ellen<irizheti a koz<is k6pviselo iigyint6z6s6t,
2. Havonk6nt koteles ellenorimi a koz<iss6g p6nzforgalmit,
3. Velemenyezi a kozgyiiles el6 terjesztett javaslatot, kiilcinosen a kolts6gvetdst 6s az elszAmol6st 6s az

SzMSz-ben meghalirozott 6rtekhatir felett bemutatott szamlakat,
4. Javaslatot tesz a kcizcis k6pviselS dijazAsira,
5. Osszehivj a a kozgyilest, ha a kozos k6pvisel6 erre vonatkoz6 koteless6g6nek nem tesz eleget.

vuL
H6zirend

I. Az ingatlan rendje

A h6zirend c6lja, hogy mefltatfurozza az 6piiletben tart6zkodo szem6lyek egym6s irinti magata*isiLt 6s
azokat az alapvetS szab6lyokat, amelyek a t6rsas egyiitt6leshez n6lkiilozhetetlenek, tov6bbi eloirja az
ingatlanok rendeltet6sszeni hasan6latara, allag6nak v6delm6re szolgilo m6s jogszab6lyokban nem
rogzitett kovetehn6nyeket.

Az 6pnletekben ds a hozza tartozo kozossegi 6s krizris hasmilatra szolg6l6 helyisegekben 6s teriileteken
napszakt6l fiiggetleniil tart6zkodni kell minden, masok nyugalm6t zavaro zajos magatart6st6l es
tevdkenys6E5l.
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Televizio, ridio, lemezjitszo, video- es egydb berendezdsek rlgy miik<idte&etok, hogy m6sok nyugalmat
ne zavarj6k.

Az 6pirletekben:
- zajt okozo h6ztartisi 6s egy6b g6pek haszrilata,
- zajlalj6ro epitesi, szereldsi munka vegz6se munkanapokon 9 6s 18 ora, szombaton: 9 es 13 ora

kozott,
- ahAztart|si g6pek hasmSlata vasfmap 6s iinnepnapokon is 9 6s 13 ora koz<ltt enged6lyezett.
E rendelkez6s nem 6rinti az azonnali beavatkozist ig6nylS hibaelh6ritisi vagy 6letvesz6ly elh6rit6s6ra
ir6nyu lo munkav6gz6st.

il.
Az 6piilet, ingatlan tisztasiga

A tulajdonos, kezelo az 6piilet, ingatlan tisztiin tarlisa 6rdek6ben koteles a kcizclrs hasmdlatra szolgAlo
helyisdgeket es teriileteket folyamatosan takarittatni.
A tulajdonos, kezel<j koteles az egesz epiiletben 6venkdnt legalSbb k€t alkalommal nagytakaritdst
v6geztetni, ennek keret6ben a kozos hasmilatra szolg6lo helyis6gek 6s teriiletek ajtoit, ablakait,
megtisztitani.
A haszrr6lonak a ha*artasi szemetet az 6piiletben a tulajdonos, kezelo 6ltal - a vonatkozo egy6b
jogszab6lyi rendelkez6sek betartisa mellett - megyelcilt m6don, a helyileg rendszeresitett formSban kell a
t6rolo helyre eljuttatnia, a tulajdonosnak, kezelonek onnan elszSllittatnia.

Tilos:
- porkepzoddssel jir6 takaritdst vdgezri, portorlo ruh6t az 6piilet erk6lyen, illetve a

szem6tledob6ban kir6zri.
A porzsik tartalmdt aha*artasi hulladdkkal azonos m6don kell elt6volitani.

A tisztitissal okozott szennyez6d6st a haszr6l6nak, a tisztitis befejez6sdt k<ivet6en azorural el kell
t6volitania.
Az dpnletb6l t5rgyakat kidobni, bdrmilyen folyad6kot kionteni tilos. Ablakban, erk6lyen, nov6nyeket
ipolni csak m6sok 6rdeks6relme nelkiil szabad.
Aki b6rmilyen anyag szillitisa vagy lerak6sa 6ltal a kriz<is haszrilatri helyiseget vagy teriiletet
beszennyezi, koteles a szennyezld6st saj6t kdltsdgdn halad6ktalanul megszirntetni, Ha a szallita 6s a
hasz:rilo szem6lye eltdr, a szeruryez6d6s megsziintet6ser6l az koteles gondoskodni, akinek 6rdek6ben a
sz6llit6s tort6nt.
Nagymdrt6kti rovarfertciz6s megszifurtet6se 6rdek6ben a haszrdlo a lakisban, helfsegben a
rovarmentesitesi munk6kat koteles elvegezri" illetoleg az illet6kes kozegeszs6gtigyi 6s jdrv6nytigyi
iratos6g kotelezdse alapj6n azt eltrirni.

IIr.
Az ingatlan illagv6delme

Az 6piilet a benne levo lak6sok 6s nem lak6s cehi helyisdgek Sllag6nak vddelme a hasnnl6t arra
k<itelezi, hogy
- a lakiisokat, a nem lakis c6ljira szolg6lo helfsdgeket,
- a kozos haszrilatra szolg6l6 helyisegeket 6s teriileteket, valamint a kozoss6gi helyisegeket,
- az 6piilet kozponti berendez6seit 6s tartozekait (pl.: fiit6- ds melegviz-szolg6ltat6, hdziszem6t

ledobo, szellSztetS" kaputelefon 6s felcsengeto berendez6s, kozponti televizio- 6s r6di6 antenna,
szemdlyfelvon6) rendeltet6senek megfelel6en, a kornyezet sdrelme n6lkiil, gazdasdgosan haszn6lja.
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A tulajdonos, kezelo az 6piileten, ingatlanon, a lakisban vagy nem lakis cdljira szolgdlo helyisegekben

v6gzend<i munka megkezdds6nek idopontjirol, v6rhat6 id<itartam6rol a hasmilokat a felujilisi

munkfkn6l 30, a karbantart'5si munk6kn5l 10 nappal a mrmkakezddst megelSzoen irisban, 6letvesz6ly

elh6ritis6hoz sziiksdges munk6lar6l azonnal, szoban k<lteles 6rtesiteni.

A lak6sok, a nem lakSLs c6ljrira szolg6l6 helyisdgek kiils<i ajt6it, ablakait, redrinyeit" r6csait" a loggia" az

erk6ly" a terasz falait a tulajdonos, kezelo el5zetes engedelyevel, az altala megf elolt szinre szabad
m6zolni es festeni.

LoggiSn, erkdlyen tis teraszon, azok rendeltetdsszerii hasmalataval tisszhangban l6vti butorok, egy6b
targyak, diszek helyezhet<ik el, ruhanemiit kiteriteni csak korl6trnagassSgig szabad, Vir6got
biaons6gosan rogzitetttart6kon szabad elhelyeani.

IV.
Kiiziis hasznilatra szolgilti helyisdgek, teriiletek hasznflata, tirolisi szab{lyok

A kozos haszrSlatra szolg6lo 6s a kozoss6gi helyis6geket haszr6lat ufln tiszt6n 6s rendben kell 6tadni.
A haszrilat idejen kiviil a helyis6geket zawa kell tartani. A z6wa tartis ideje alatt a kulcsokat a
tulajdonos, kezelS, illet5leg az |ltala megjelolt szem6ly hozzS{brheto helyen koteles tartani.

A kozossegi helyis6g rendeltetdsi celjdt a kozoss6gi jelleg megsziintet6se n6lkiil a tulajdonos, kez,elo
megv6ltoztathatja.

A jatszo-" illetoleg a tartozkodasi helyet lehetSleg ugy kell kijelolni, hogy az a
zavarja.
A gyermekek hazirendet s6rtd magatartisidrt, az 6ltaluk okozott k6rert -a Ptk.
gondozojuk, kiv6teles esetekben maga a kirokozo felel.

haszr5lok nyugalm6t ne

rendelkez6sei szerint - a

A k<jzcjs hasmalatra szolg5l6 teriiletek csak rendeltet6siilarek megfeleloen hasanilhatok. Ezeken a
teriileteken britorokat es egy6b lSrgyakat (pl.: gyermekkocsi, ker6kpar) - ide ertve az 6pitkezesb6l
szirmaz6 anyagokat 6s lSrgyakat is * a tulajdonos, kezeki enged6ly6vel lehet f6rolni.
A ktlz<ls haszn6latra szolg6lo tertiletet a tulajdonos, kezel6 felsz6lilSsa alapj6n, az abban megjel<ilt
id6pontig fel kell szabaditani.
A tulajdonos, kezel6 jogosult az enged6ly n6lkiil vary az enged6lyben megjelolt idotartamon tul tirolt
vagyontirgyakat felel6s 6rz6sbe venni tls azokattulajdonosa koltsdgere elszdllitani.

v.
Tiizv6delem

Az dpiiletekben be kell tartani a tfizvddelmi el6irisokat.
Tilos az 6piiletben tiizelSt t6rolni, folydkony ttizel6anyagot lefejteni. Tilos az dpiiletben motorker6kpirt
illetve iizemanyagot tSrolni.A folyosokon erkdlyeken illetve a kdz<is tulajdonri helyis6gekben flrolni-
ral<tAromi csak enged6llyel, a tizvedelmi el<iirisok betartSsival szabad. A hatilyos tiizv6delmi
el6ir6sok 6s jogszab6lyok betartdsa minden tulajdot'ros illetve b6rlo r6szere k<itelezo. A rendszabdlyok be
nem tartasa, vary az ebb6l ad6d6 k6rert a mindenkori tulajdonos tartozik feleloseggel.



vI.
VegYes rendelkezEsek

Aki a jelen h6zirendben foglaltak tilalmakat megszegi, ha sulyosabb eljirSs al6 nem tartozik" ugy

szab6lys6rt6si elj6ris keret6ben felel5ssegre vonhato'

Az 6piiletben az egyiitt6ldsi szab6lyok betart6sa, e hizirendben foglaltak drvenyrejuttatasa a tulajdonos"

kezel5 6s a hasat6l6k kozos kotelezettsege.
A hizirendbe iitkozo magatart6s miatt feljelent6st a kezel6" a s6relmet szenvedett haszr6lo tehet az

illet6kes szab6lys6rt6si hatosignil.

A Szervezeti - Miikdesi SzabSlyzatttak az illetekes foldhivatal r6sz6re tort6no benyrijlisa irint a

kozgyiil6s meghatalma zza az okiratot szerkeszt6 Delin6 dr. Csillag Aniko iigyv6det.

Budapest, 2004. november 27.
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