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Szervezeti- Miikiid6si Szabilyzata

A Budapest, XV. Zs6kw6r u. 17-27. Szdm alatti Tirsashfznak, amelyet NL
ingatlannyilvintartisba a 91158134 hrsz-on vettek fel.

A Tirsashdz tulajdonosai frdsbeli szavazissal 2004. november 19-6n az iisszes tulajdoni h:{nyad
58892/100000-ed tiibbs6ggel meghozott hathroz*fval megalkotta a Tfrsashfz Szervezeti -

Mfiktid6si Szab{lyzatit ( a tovdbbiakban: SZMSZ) az alibbiak szerint.

L

A Tfrsashiz szervezete,
a Tdrsashdz-kiiziiss€g szervei 6s hatiskiiriik

A Tirsashiz szervezete:

A kozoss6g legfobb dcintdshoz6 szerve, a tulajdonostirsakb5l 6116 kozgyiil6s, amelyen valamennyi
tulajdonostirs r6szt vehet.

A kozoss6g ngyint6zdset a kozos kdpviselo" vagy 3 tagu Int6z6bizotts6g (a tovdbbiakban L B ) l6tja el.
A kozgyiil6s donti el egyszerii szavazattobbs6ggel" hogy kiilsS szemdlyt, vagy c6get valaszt meg kozos
k6pviselonek " vary a tulajdonostirsak koziil vilaszt Int6z6 Bizottsigot. A megvilas ztasra keriilS kcizos
k6pvisel6nek, vagy azlnt|zS Bizotts6gnak teljess6ggel azonos a hatisk<lre. A kozcis k6pvisel6t, vary az
lnt|zo Bizotts6g tagjait, a kozgyiiles egyszerii szavazattobbs6ggel vilasztja meg hatirozatlan
id6tartamra, mig az lntf:zo Bizotts6g Elnoket sajit taglai koziil vdlasztja meg halirozatlan idotartamra,
egyszerii szavaz-attobbs6ggel. A Kozgyiil6s a k<izoss6g gazd6lkodis6nak ellen5rz6s6re a tulajdonosok
k6zill 3 tagu Sz6mvizsg6l6 Bizottsagot vilaszt hatirrozatlan id6tartamra., egyszerii szavazattbbbs6ggel.
A Sz6mvizsg6l6 Bizotts6g Elnokdt tagjai koziil, legfeljebb 3 dves id<5tartamra, egyszerii
s zav azattdbb s eggel v alasztj a.

A T6rsash6z eg5szet 6rint5 iratok kezel6ser6l 6s a kcinyvelds vezet6s6rcil, a kcizcis k6pvisel5, vagy a
mindenkori I. B. Elndk koteles sondoskodni

A Tirsashiz kozos szimlit " Itn banknil nyrt. A szimla feletti rendelkezesi Jog, a kozos kepviselo,
vagy I. B. 6s a Sz6mvizsgilo Bizottsiig egyiittes al6ir6s6val tort6nik. A T6rsashdz kozgyiiles 6ltal
elfogadott kozos kolts6get a tulajdonosok a tulajdoni h6nyaduloak megfeleloen fizetik be a kozos
szamlara.

A kozos k6pviselo, illetve a Tirsashfz lntdz5 Bizottsiga 6vente legk6sSbb mijus 3l-ig elk6sziti es a
kozgyiil6si meghiv6val egyiitt irisban, megknldi a tulajdonosolanak a beszamolot es a k<iltsegvetest.
A Sz6mvizsg6l6 Bizotts6g b6rmikor ellenorizheti a kozcis kepvisel6, illetSleg az I. B. tevdkenys6gdt,
ellen6rz6s6t fgy kell megoldania hogy azteljes korii legyen. Ellen6rz6s6r<il a kozos kepvisel6, vagy az I.
B. beszimol6jihoz ir6sban jelentest tesz a kozgyriles fele. (1 tovdbbiakban a kdziis kdpviself
megieldldsnil, vagylagoson I. B. Elndkdt is irteni kell.)



il.
A Kiizgyiil6s

A kozgl'rilest a kozos kepvisel6 hivja ossze, melyre valamennyi tulajdonost5rsat ir6sban kell meghivni.

A Meghiv6nak tartalmaaria kell a kozgyiil6s napirendj6t. A meghiv6nak els6 napirendi pontk6nt

tartalmazria kell a kozgyiil6s levezeto elncike, jegyzdkonywezetaje 6s a ket jegyzSk<inyv hitelesit<ije

megv6laszt6s6nak napirendj6t. A kozgyiil6s csak a meghirdetett napirend tekintet6ben hozhat

hatarozatot.

A kozgyrildst sziiks6g szerint, de legalibb evente egyszer kell tartani. Az 6ves besz6mol6sr6l,
kolts6gvet6s megillapit6sSrol sz6l6 k<izgytil6st 6vente legk6s6bb m6jus 31-ig meg kell tartani.

Kotelez6 a kozgytilds cisszehivasa, ha a tulajdoni h6nyad l/10-6vel rendelkezo tulajdonost'irsak a
napirend es az ok megjelol6s6vel irisban kertek. Ha a k6r6st a kozos kepvisel6 nem teljesitette, ugy az
cisszehivist k6r6 tulajdonostarsak 6ltal megbizott szem6ly a k<izgylil6st <isszehivhatja.

Siirgcis esetet kiv6ve a meghivot legkes6bb a kozgyiiles id5poda elon 8 nappal meg kell kiildeni.

A kozgyiilds akkor hat6rozatk6pes, ha azon a tulajdoni hanyadnak tobb mint a fel6vel rendelkez5
tulaj donostirsak jelen vannak.

Ha a kozgyiiltis nem hatinontk$pes, az rijabb lmegism6tel# kozgytilest, a hat6rozatk6ptelen kozgytilest
koveto 15 napon beliili idopontban, az eredetivel azonos napirenddel meg kell tartani. A megismdtelt
kcizgyriles az eredeti kozgyiiles meghiv6j6bafl - az eredeti kozgyriles hatirozatk6pessdgetSl fiigg6
f€ltetellel - is kitiizhet6. A megismdtelt kozgyiil6s meghivoj6ban fel kell tiintetni azt", hogy az a
jelenl6vok tulajdoni hanyadira tekintet n6lkiil hat5rozatk6pes, kiv6ve azokat a napirendeket ahol a
Tf rsash6zakrol szolo torvdny min6sitett tobbs6get ir el6.

A kozgyiil6s hat6roz:

i. a kcizos tulajdonban 6llo epiiletrdszek haszr6latirol, hasarositis6r6l, fenntartasfr6l, felrijitisirol, a
kozossdget terhel5 kotelezettsdgek elvillal6s6r6l,

2. a koz<is k6pviselonek a megvilasztis6r6l, felment6sdrSl es dijazisirol,
3. a k<izoss6g 6ves kcilts6gvet6s6nek 6s elszamol6s6nak elfogadis5rol, valamint a kclz<is k6pvisel6

besz6moloj6nak a jovihagy6sirol,
4. az alapito okirat m6dositis6r6l, az SZMSZ 6s az egydb a bels6 szabalyzatok, a hAzirend

megSllapir6sirol
-5. minden olyan iigyben, amelyet jelen Szervezeti - Mirkcjddsi Szabilyzat nem utal a k<izos kepviselo

hatiskor6be.

A kcizgyiilesen a tulajdonostarsakat tulajdoni hdnyad szerint illeti meg a szavazati 1og.

Ha jelen Szervezeti - Miikiid6si Szabiiyznt misk6nt nem rendelkezik, a kiizgyiil6s a hatfrozatift a
jelenl6v6 tulajdonostirsak tulajdoni hinyada alapjin szdmitott egyszerii szavazattdbbs6g6vet
hoza meg.
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Egyhangri dtint6s sziiks6ges :

- Valamennl tulajdonostirs, - iigyvedi ellenjegyz6ssel ell5tott-, ir5sbeli hozzajarulasa sziirksdges az

alap ito okirat modosifisfhoz,

A tulajdonost6rsak iisszes tulajdoni hdnyada szerinti legalftrb ndgyiitiidiis szavazattdbbs6ge

sziiks6ges:

o Amennyiben azalapito okirattal, illetve annak modosit6s6val a tulajdonosok n6gy<itode egyet6rt

6s a kisebbs6gben maradt tulajdonostirsak a szavazbs napj5t6l" illetve irasbeli szavazas eset6n

a n6gyotodos sravazisi arSny el6r6set6l szimitott 30 napon beliil nem 6lnek keresetindit6si

jogukkal, t:gy azalapit6 okirat, illetve annak modosifisa hat6lyba l6p.

- A rendes gazdilkod6s koret meghalado munkilatokrol 6s kiad6sokr6l.

Valamennyi tulajdonostfrs tulajdoni hdnyadinak legalibb egyszerti szavazatttibbs6gii timogatfsa

mellett meghozhat6 dtint6s:

- A Szervezeti - Miikod{si Szab6lyzat megalkot6sa, (az ingatlannyilv6ntartisi benyujtis sziiks6ges), az

alapito okiratnak az eziranyi szab6lyai hat6lytalanitfsSval egyrdejiileg meglrozott hataroz'attal, mely

csak iigyv6di ellenjegyzessel 6rv6nyes.

A kcizgyriles levezet6s6re a jelenlev5k levezet<i elnokot 6s jegyz6konyvvezetot v6lasztanak, valamint a

jelenlev6 tulajdonosok koziil ket jegyzSkonyv hitelesit6t. A jegyzokonyv hitelesitok kotelesek a

kozgyril6s veg6ig azon jelen lenni. A kozgyiilesen - a hatArozatot is tartalmazo- jegyzokonyvet kell

vezetni, melyet a kozgytiles levezetri elnoke es a ket jegyz6konyv hitelesito tulajdonostirs ir al6.

A jegyz6konyvbe b6rmely tulajdonost6rs betekinthet 6s arrol - a misolirsi kolts6g megfrzet6s6vel-

misolatot k6rhet.

A kozgyilesi hatirozatoknak meg kell felelnie a ttirvenyi ds m6s jogszab6lyi el6ir6soknak, tovdbbS a

kozoss6g alapito okiratinak 6s az SzMSz-nek. Amennyiben a kozgy0lesi hatdrrozat jogszabilys6rto,

vagy s6rti a kisebbs6g jogos 6rdekeit, rigy a kiizgyiil6si hatirozatot a meghozatalit6l sz6mitott 60

napon beliil keresettel lehet megtimadni a tirsashSz fekv6se szerinti helyi bir6sig el6tt. E tiirv6nyi

hatfridd elmulasztisa jogveszt6ssel jir 6s kiment6snek nincs helye-

A kozos kepviselo koteles a kozgyiil6s hathrozatait el6k6sziteni 6s v6grehajtani.
A kozgyiiles az onill6 dont6si jogkor6ben gondnokot 6s egy6b munkav6llalot alkahirazhat, aki a kozos

k6pvisel5vel egyiittmiikodik a kozgyiil6s elSkeszit6s6ben, tovibbi hatArozatai v6grehajfSsiban.

A munkavillalok tev6kenys6gnkkel kapcsolatban a kozgyiil6snek felel<isek.
IIL

Az frdsbeli szavszds

l.) A kozgytiles a hatirozatait irasbeli szavazis utjin is meghozhatja.
2; Az irdsbeli szavazasra a kozos kdpvisel6 bocsithatja ahatilrozatijavaslatot. Olyan k6rd6sben teheto

fel a hatarozati javaslat ir5sbeli szavazasra, amelyrek eldont6s6hez sziiksdges adatokat a

tulajdonost6rsak ismerik, vary amelyeket ahatirozatijavaslat (mell6klete) tartalmaz.
3.) A szavazat lead6s5ra legkevesebb 8 napos hat6riddt kell hagyni.
4.) A leadott szavazatokat a k<izos k6pviselo osszesiti, 6s ir6sban 6rtesiti az eredm6nyrol, valamint az

elfogadotthatArozatr6latulajdonost'irsakat.
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5.) A hatirozati javaslatot, annak melldkleteit" az osszegyiijtott szavazatokat es a hatarozatrol szolo

ir6sbeli 6rtesit6s egy p6ld6ny6t az iratok kozott meg kell otimi.

IV.
A ktizbs kbltsdg megosdtisu

A Tirsashdz kiiziis kdlts6ee:

A TH Alapito okiratiban felsoroltak szerint, mindaz, ami a tLrlajdonostarsak kozos turlajdon6ban 6ll,

annak jaitasa, sziiks6g szerinti felujit6s6nak, vary potl5s6nak kolts6gei a TH-i kozos kolts6get

terhelik.
A TH kozgyil6se dont a felujirasi alap k6pz6serol es annak nagysdg6rol.

A TH kozos tulaldoniban, a tulajdoni h6nyad viltozis6val nem j6r6 munk6latokat, karbantart6s"

felrijit6s, 6talakites saj6t hat{skorben a kozgyiil6s hatArozata szerint v6gezheti' az epit6si el6ir6sok

betart6s6val, s amennyiben sztiks6ges hat6s6gi enged6llyel, ennek minden koltsege az 6rdekelt

tulaj donost, illetve tulajdonosi kozoss6get terheli'

l.) A kozos kolts6g megfizetds6hez a tulajdonost'irsak 6ltal6ban a tulajdoni hinyad szerrnti

megosztasban kotelesek hozzajarulm .

Elteroszab6ly6rv6nyesiilhetkozgl'iil6sidorrt6sszerint'aza|abbiesetekben:

a.) a kozos tulajdonhoz tartozo 6ptiletreszek elektromos Sramdija

b.) a t6rsashazizemeltellset v6gz6 vSllalkozo dija

c.) a wzdij
d.) szem6tszillitasi dij

- a kiizgyiil6si hatdrozat szerint egy€b esetekben

V.
A t u I aj clo n o st tir s a k u da t s 4o lg d lt at ds i k 6t ele4ett s d g e

A tulajdonostirs koteles a kozos k6pviselSnek bejelenteni:

a.) a kiilon tulajdona tekintet6ben a tulajdonosv6ltoz6st,

b.) a lakcim6t, az ingatlannyilvfntart6sban b6rki 6ltal megtekinthet6, tenn6szetes szem6ly a szem6lyes

adatait,teh6t anyja nevet, sziiletesi 6vet, illetoleg ajogi szem6ly, vagy egydb szerv a sz6khelydt 6s a

statisztikai szimjelrendszer szerinti torzsszatnat,
c.) a kt.ilon tulajdon6t b6rl6 szem6ly b-) pontnak megfelel5 adat5t'

d.) a kiilon tulajdonit hasznil6 szem6lyek sz6m6t.

vI.
A kiizds k6pvisel6 ktitelezetts6gei

A k6z<is k6pviselbt a kozgytil6s valasnjameg hat6rozatlan idStartamra. A kozgyiitds a koz<is k6pviselot

b6nnikor felmentheti.

A kozos k6pviselo az alitbbi feladatokat koteles ell6tni
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1 . El5kesziti a kozgyills hat6rozatait, osszehivja 6s vezeli a k6zgytil6st.

2. Gondoskodik arrol, hogy a kozgfrldsi hatilrozatokmegfeleljenek a jogszab6lyok 6s az alapit6 okirat,

valamint az SZMSZ el6ir6sainak.
3. Koteles minden sziiks6ges int6zked6st megtenni az dpi.ilet fehijitasa 6s fenntartisa erdek6ben.

4. Koteles kozolni 6s beszedni a tulajdonostdrsakat terhelo kozos kolts6ghez valohozzajarulits osszeg6t

6s 6rv6nyesiteni a kclzciss6g ezzel kapcsolatos ig6nyeit.
5. Evente el kell k6szitenie a kolts6gvetesi javaslatot 6s az elsz6molast a Tv. el5irSsainak

megtartis6val.
6. A kozos koltseg megfizet6s6hez valo hozzAjarulassal k6sedelembe esett tulajdonost6rsat a kcizos

k6pviselo kdteles szemelyesen felsz6litani a teljesit6sre. A felsz6lit6st irisban is 6t kell adnia a

h6tral6kos tulajdonostrirs r6sz6re. A felsz6lit6sban 15 napos hatirrid6t kell szabni a potlolagos

teljesit6sre azzal,hogy ennek elmulasztasa esettin a koz<lss6g bir6s6gi uton 6rv6nyesiti a koveteleset.

7. A kozos k6pviselo ahozzaj|rul6s kovetel6sekor koteles a mindenkori k6sedelmi kamat megfizet6s6t
is 6rv6nyesiteni.

8. A k<izos k6pviselot a kozosseg felhatalmazza a koztis k<ilts6g megfizet6s6hez val6 hozzhifirulis
fbl6ves h6tral6ka eset6ben a kozoss6get megillet6 jelzilogyog bejegyeztet6se irinti rendelkez6s
kiad6s6ra. A kozos k6pvisel6 a kozoss6gnek ezen igdny6t koteles 6rv6nyesiteni. Ajelzilog bejegyzdsi
6s t<irl6si k6relemre iigyv6di ellenjegyz6s sziiLks6ges.

9. Ha a k<izos kepviselo ugy iGli meg, hogy a kcizos kolts6g megfizetesehez valo hozzaj|rulfrs 6tmeneti,
m6lt6nyolhato okra vezethet5 vissza, a kotelezettnek kethavi halad6kot adhat a teljesit6sre.

10. A k<izos k€pviselo a tulajdonosl5rsaktol nem fogadhat el megbizdst a kozgyrilesen val6 k6pviseletre,
a kcizgyiiles levezet6 elnoke az ilyen meghatalmaz6st nem fogadhatja el a hat6rozatk6pess6g
meg6llapit5sa es a szavazatok <isszeszaml6l6sa alkahn6val.

vII.
A saimviugdtd bizonsdg

A sz6mvizsg6l6 bizottsagot a kozgyiil6s valasrtja meg, a bizottsig tagjai koziil vilaszt elnokot,
drinteseit szavazaftobbs6ggel hozza. A kozgyiiles a sz6mvizsg6lo bizotts6got b6rmikor felmentheti.

Feladatai koz6 tartomak az alibbiak:

1. Birmikor ellen6rizheti a krizrjs k6pvisel6 iigyint6z6set,
2. Havonkent kdteles ellenorizri a k<iz<issdg p6nzforgalm6t,
3. Velem6nyezi a kozgyil6s eleterjesztett javaslatot, kiiloncisen a kciltsegvetdst 6s az elsz6mol6st es az

SzMSz-ben meghallrozott 6rt6khat6r felett bemutatott sz6ml6kat,
4. Javasfatottesz a kozos k6pvisel6 dijazisAra,
5. Osszehivj a a kozgyilest, ha a kozos kepvisel<i erre vonatkoz6 koteless6g6nek nem tesz eleget.

vIIr.
Hrizirend

I. Az ingatlan rendje

A h6zirend c6lja, hogy me$ratArozza az epiiletben tartozkodo szem6lyek egymas ir6nti magatarlisit 6s
azokat az alapvetS szab6lyokat, amelyek a tirsas egyiitt6leshez n6lkiilozhetetlenek, tov6bb6 eloirja az
ingatlanok rendeltet6sszeni hasm6latara, Allag6nak v6delm6re szolg6lo mds jogszabilyokban nem
rogzitett kovetelmenyeket.

Az epiiletekben 6s a hozza tartazo kozossegi 6s kozos hasmilatra szolg6l6 helyis6gekben 6s teriileteken
napszaktol fiiggetleniil tartozkodni kell minden, masok nyugalm6t zavar6 zajos magatartist6l 6s
tev6kenys6gtSl.


