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Dr.Kocsis Máté Úr
polgáľmester részere

r
Budapest, 2016. 04. 21' h
|kt. Szám: 9/2016 {

ľ

Tárqv: Budapest, Vl|l. Diószeghy u.

engedély iránti kérelem

Tiszte|t Polgármester Úr!

Köszönettel:

Szikszai Zoltán sk
vezérigazgab

Poiqármestcri Knlrinet 
i

łó l

LL, I

3840 szám alatti RTK épĺtkezés közterĹilet Íqla|mí.

lltagyar Építő

/
/
. 
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A Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem Ludovika Campus projekt.részét képező Rendörtudomänyi

Kar (RTK) epunteiňeŕ.."".lv Ľ?99Ę"n fog|a|ja a speciá|is oktatási épületet, és ko|légiumot,

valamint a gyalogos ňiä.t . ňńerä.livite|eieii ńrunrait válla|atunk a Magyar Épitö Zrt végzi.

A kivite|ezési munkákat megkezdtük, azonban a további bontási, alaPozäď, szerkezetépitési
'oňi.äĺ 

aytatásához szükšéges az organizácios terv a|apján az Onöktöl kért kozterĹilet

haszná|ata.

KérjĹik Tisáe|t Po|gármester Úr támogatását,. !og.{ ? nemzetgazdasági szempontbó| kiemelt

beruházás 
'.guď*ĺtásához 

szükséles p4ęlü|.ď 
'használatának 

diiát sziveskedien az

Önkormányzat epńóóänĹ ázaltardijmeňtessesejljaosĺtani a kivitelezés idötartamára.

t
Zrt"

-,.'4-í,ĺĺt
i

A Évárosi Bĺróság mint cégbír&ág álta| a ca. o1.ĺo{4ĺ901 cégiegyzékszáqgn nYilvántartva'

,o,", (ort

Ljaüberl Lász|i
kiemelt projektek igazgatoja
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.Budapest Főv.áÍos'v||lj kerületJózsefoárosi onkoľmánEat Polgárnlesteń HlÝatala
vag1ongazdá|kodási és Uzemeltetési Ugyoszt.ály
1082 Budapest
Baross utca 6&67.

KÉRELEM
a Józsefváľosi onkoľm ányz.attu|ajdonában lévő ktizteľĺitet használatáhoza n'yomtatván!t olllasĺlatóan., nyontatŮtt betlĺveI kitötteni!

Megj egy zés : Fenti .Idatlk kôzlése a lrözterület-hąsználati kérelmek,tb
sziikségesek' Az aĺ]atokat a Polgármcstcri Hivatal és a Józsefvú,łosi Kőztełůlet-Íeli]glelet lłczelik i"l., tdieĺ,aoado a 20I I' eú C)ill

rJ

tätvrytenalapul

Ktizteľiilet.hasaĺílatĺdeje:zol Ľév ĽE hó Eunaptól - 2o1Ę.év
Közteľíilet.hasaĺ{lat célja: épftési.konténeľ elhelyezése

Kĺizteľiilet narysĺĺga: :o m2ldb

Ktizteľĺilet helye Bud4e$ vm. kęĺĺilet Mária utca 7. szźmelőtti: paľkoľó

-r{ć'z, ;ĺ, ,

Ą(Ł

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadatmi és egyéb szeruezetek esetében:
Ker.e|ľnezőneve: Budapest VIII. Máľai utca 6. Tĺĺľsasház..............telefon: +36 (70) 213-3443
Kapcsol,attartóuĐ/'ntpgq Tokai Geľgely.... ..........tę1efoľ +3ó (7{t) 2|3-3443
Szekhelye: *. i]Tôl:'l3l helység: Budapest (u,ter): Máľĺa utca szám:ó.

%wzék sútrÍý Nyilvánfuľtási szám:.

Bankszámlaszama !' i' i, ! " i 
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Egyéni váIlalkozás eseÍéóen :

Káelmezőneve:................. teleforľ

Iakcíme:*'ilJ'.l-j
Vállďkozo nyiluántartás i srźma:,

Adószama -ffi-til
Banlĺszámlaszáma

I

Ľ3 ou ffi napĺs

ľ.evelezési cím: Nyolc Ktiľ Táľsashánkeze|ő Kft. (1088 Budapest Knrĺdy u. 2. fsz. 1.)

E.maĺlcínn : Íľoda@nyolckoľ.hu

Kéľjťik- ? ttilolďulan. jet.zett mp!l-ékleteket csatoIní, ésc l*éyele nnny8 łntatv đnyt a liąUn i szív ",i;iiě k !
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A kéľelmező tudomásul veszi, ltogy
} a kéręlęm bcnyújĺása nern jogosítja fbl a köaerület hasznźiatÄra,
} a 18/2013 . (I\I.24.) önkonľľínyzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a köztęrület használataért kozte.

riilęt-hasznôlati dijat köteles ftzeüri,
} a közterĺĺteten kizarólag a2l0l2009.(lx.29.) Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése a|apjźn a rendelet 5.

mellóldetében meghatáĺozott termékek árusíthatók

A kérelemhe z a kére|mezőnek azatábbĺ melléleteket kell csatolnĺa: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jelötni)

1. A közterületen folytatni kívant tevékenység gyakorlásiíra felioeosító egyszeľiĺ okiĺat mĺĺsolatát:
- esvéni vállalkozás esętén: vállalkozói ieazolvrĺĺyt.
- sazdasźLei társasás. esvéni cés esetén: 30 naon.íl nęm ľésębbi céskivonatot. aláíľasi címpéldanvt.
. társadalmi és esyéb szęrvezetek esetében: a nvilvantartrásba-vétęlfüet ieazo|ő okiratot, x

- őstermelők esetén ősteľmelói ieazolvánvt.
2. Azigényelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábrźľ;olLő vźn|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utciáknak
is. A vazlaton az igényelt terĺiletnek - a szt1kséges méretęlĺí<el - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezl.iedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; ateras1pavilon szélének az épület homlokzati falától és a járda szś|etćÄ való távolsága; terasz
esetén annak az tieletnęk a bęiáratatól való távolsáea. amelyilĺüeztartozk:, méterben mérvę).

x

3. Az elhelyeari kívánt építĺnény, létesítmény, berencĺęzés miĺszaki leírását és terveit; teraszlglrelmekhez q

helvszín funiińt Ĺt csllhillli szüIcté.y.üs.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľĹilet-haszĺálatihozző|ániáĺs megújítasa esetén - városképvédel-
mi szempontok fisvelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez katau építmłny esetébenvagl építési munlcólątokkąl t)sszefiiggő közterület-hasznóląt
esetében az építtetőtől kłpott meghatąlmązast és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építéstigi ható-
sáęi' enpedě.lvt csatolni szijlrséses.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon tul - a vonatkozó helyszínt äbrázolő
forgalomtechnlkaivánajzot amely beszerezhető a BKK Közuti Közlękedési Igazgatóság Közutkezelési Fő-
osztĺálv. Forsalomtęchnikai osztálvín.

Fiwelmeztetés:
A hidnytalałwl kitöltött lęľelem|ryomtdvlb) és u előírt melĺéHaek csaolqsón nÍI, a pontos es egertelmű heýmeghatdrozĺźs, va-
laminl a meglał,5létesíłmérĺyfonja elengedhewlen a baĺyĺłjntt lĺerelem érdqni elbíráląsáłpz!

A közteriileĺhaszruĺlatot - kiilönösen _ az ďábbi jogs zabźůyokszabáiyozzźfuc
} a Magyaĺország helyi önkorman}zataiÍol szoló 201 1. évi cl,)oo(D(. törveny
} a Józseftráĺosi onkormáqzaĺ; utajdonĺában lévő közteríiletek haszrálatáľól és hasmálatának rendjéről szÍiő 1'8ĺ2013.

(v .24.) önkomrfu pati ĺendclct
} Józsefuáros Keľületi Épíhsi Szabátyzatźrő|słó|ő 66|2ffi7.(JüI.12.) önkorruányzati ĺeĺrđelęt
} Budapesti Váĺosrenđezesi és Epítesi Keretszabálpatol vóló 47 /|99.8.6'.|5.) Főv. Kry. reĺrdelet

t
jáľó hatóság felé továbbíĺásrĺhoz ajogosultság megállapítĺísa és teljesítése céljából.

től tájékoztatlíst iĺaptam _ melyet tuđomásul vettem _ az e|járás megindítrłsának napjaról, aziigýtntézési hat.áľidő.
róI., az ügyemľe iľányadó jogszabály rendelkezéseiről, jogaimľól és kötelezettségemről, továbbá kötelezettségem
e|mulasztásának jogkövetkezrrényeiĺöl, a hivatali elérhetőségről.

lebbezési jogornról lernondok Tudomásul veszem, hogy ezáltłrl ia ĺigyembon hozott határozat alĺak közlésękor
jogerőre emelkedik.

,I-łj/
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Budapcst, 2016. május 23.



Budap est Főváros VIII. keriilet Józsefváľosi Ônko rm ány zat
VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsága

JBGYZOKONYVI KIVONAT
Késztilt: A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság20L6. május 9-én (hétfő) 13.00

rirai kezdettel a Józsefvarosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében
megtaľtott 16. rendes üléséről

Napirend 1.1. pontja: Javaslat kiizteľület-használati kérelmek elbírálásáľa
Előterjesztő: Dr. Galąmbos Eszter - a Gazdáĺkodási Ügłosztóly vezetője

452ĺ20Í6. (V.09.) sz. Városgazd'ź.Jkod,ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ugy dönt, hogy

l. kĺjzteľül et-haszná|atihozzájárulást ad _ teljes díjmentességgel _ az a?ábbiak szerint:

Kö zterület-hasznáIő . kérelmező :

A kö zterĹil e t hasznáIat i dej e :

Ko zterül et-hasznáIat c élj a :

Ktizteľtilet- hasznáLathelye :

K<j zterület-hasznáIat nagy s ága:

Budapest VIII. keľüIet, Mária u. 6. szám alatti
Társasház
(székhely: 1085 Budapest, Maľia u. 6.)
2016. május 09. _2016. május 28.
építési munkaterület (építési konténer
elhelyezése paľkolóhelyen)
Budapest VIII. keľület, Maria u. 7 . sztlm előtti 3
db parkolóhelyen
3 db paľkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m2)

Felelős : polgiłrmester
Hatźriđő: 2016. május 9.

2. a kieső paľkolási đíj áfa tarta|mát a Btlĺlapest VIII. kerĹilet, Maria u, 7, szőm elótti
szakaszonta|źihatő 3 db paľkolóhely vonatkozásában (I4 munkanap) 47 146,- Ft-ot köteles
megfizetni a kĺjzerĹilet-haszná|attőI sző|őhatźlrozatban megjelölt bankszámlaszámta.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. május 9.
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ľánsassÁz .TtIÍ.e'JDoNľ er.epÍró oxrneľ

r.
Ä Bp. Jőzsefwárosi önkormányat ( Bp. VIIT. ker. Baross u. 65-
67 . ) tulaj donában J.évő Budapest, vrf I . kerü]-etí L947 sz.
tu1ajdoni }apon nyj.J-váńtartott 36660 hrsz-u 457 Tn,2

alapterüIetű - természetben Bp. \rrII. t'íária u. 6' szám alatti
házasingatlant annak a lakások és helyíségek bérletére,
vaIamint az e1idegenítésl"ikre vonatkozó egyes szabá1yok-ról
szőIő, 1994. éví XvII. Eörvénnyel módosított 1993. évi
LxxVrrI. törwény 5].. S.-a szerínti elídegenítése érdekében
a mel]-ékeIt terwra)zok és műszaki leírás alapján

tárgasházzá

aIakítj a.

.A' társasház lakásai és nem lakás céljára szolgáJ.ó helyíségei
az 1977.évi 11.sz. tvr., valamint a jelen alapító okírat
rende1kezéseínek megfe1e1ően, mínt öroktakások /lat<ffiRént
hasznáIt öröktuIajdonú he}yiségelł/ és nem ].akás célját
szo19á1ó he1yiségek természetben megosztva a közös
tulajdonban maradó telekrészek, épliletrészek, berendezések és
felszerelések közös haszná]atának jogávaI - a vevők magán
tulajdonába kerüInek azzal, hogy a mindenkori tulajdonos-
társak egymás kozotti jogvíszonyát az 1977. éví 11. tvr.
rende].kezéseí és az alapító okíratban foglaltak az alábbiak
szerínt szabályozzák.

rr.
tĺózos És xtlr.ol.l ľuI.Ai'DoN

A.
Kozos ľuÍ.A.JDoN

.A. tula j donostársak osztat].an közös tuIaj donában maradnak az
ingat1annak mindazon részel, amelyek níncsenek kuIön
tulajdonban' nevezetesen a me11éke]-t tervrajzon és műszaki
Ieírásban feJ-tuntetett és alább felsoroIt telek,
építményrészek és berendezések:
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j'. Közös tulajdonú ílIetőség

a/ Kozös illetőségil terĹl].etek :

T.

Pince

Telek

:. . "''1*Jř3ŕ!W&:.F1łŕ: 1 ot*:ý*.;í*äii'EŤj'.
;r;r:.a1']' ''''ł . ''
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1:.1íi:,i

rT.
TIT.

Pincerekeszek
Köz1ekedő

457 m2

L34 r 26
49,78

m2
m2

P.ínce ŕ5ss zesen :

Földszínt

IV. Kapualj
V. Köz1ekedők
VI. Lépcsőház
VrI. Udvar az előlépcsőkkel
VIII . K:özös !üC
rx. Légudvarok

L84,04 m2

ř {-srä.rřr-
'1_0r 00

5,5g
L7 r57" 7O,gg
8, 4L
8,29

m2
m2
m2
m2
m2
m2

ľöldszint összesen:

I. emelet

Lépcsőház
ľüggőfo1yosti
Közös üIC

Légudvarok

L20,84 m2

L8,22
2Ą, 6t
8, 4'1

x.
xr.
xIr _

XIIT.

m2
m2
nĺ2
m2

r. emelet összesen:

ff. emelet

xrv. Lépcsőház
XV. Függőfolyosó
XVI. Közös !łrC

54,85 n2

78, ź2
24, 61
B,81

m2
m2
m2

IT . eme]-et összesen: 5L,64 m2
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L8,22 m2
2Ą,6L Ín2

8r 86 m2

5L,69 m2
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xx-
xxT.

Pad1ás1épcső
Pad1ástér

l_0,80
232 ,7 5

m2
m2-

Padlásszint osszesen: 243,55 m2

Vagyontárgyak:
i.*

.A'lapozás, és f elmenő .falak, kémén1píJ-]érek

Fodémek

Eedé}szék, tetőhéjalás és kéményseprő járdák

Lépcsők szerkezetei

Ftiggőfolyos ók s zeľkezetei

Utcai ós udvcrľi lrĺ.llrrlokzaLok relü1eLképzłlsei'
1égudvarj. faIfeIületek

Épületlakatos és bádogos szerkezetek

Kozös területek berendezései, ny5.1ászárój.,
burkolatai.

Víz_ és csatorna al.apvezetékek, felszálIó és ejtő
vezetékek, vízőta

Gáz alap-és felszáIló vezetékek az egyéni
fogyasztásméľők bekötéséig

Elekromos fővezeték, méretlen, az egyéní
fogyas ztásmérők bekötés.éíg, főbí ztositő, e}osztók

Légudvari kerítések

Posta1ádák

b/

XXIT.

xxrrr.

xxrv.

xxv.

XXVI.

YNVII.

xxvrrT

xxlx.

xxx "

XXXT.

xxxr].

XXXTII.

xxxTv.
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.A közös tu1aj don
t'ulajdoni hányadból
B.

xuĺ.oľ ľuIJAJDoN

10000,/l_ 0000,
ął!.

azaz ĹLzezeT tizezred

A tulajdonostársak killön tuIajdonába kerü]nek miňt
társasháztulajdoni í1Ietőségük alkotórészei az T - xxxIv.
szám alatt felsorolt, közös tu1ajdonban maradó vagyonrészek
haszná].atának jogával együtt' természetben megosztva az egyes
építmények, azok tar:tozékai és felszere1ései az alábbiak
szerint:

PINCE

I./ A Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képezj. és az I.
számú társasháztulajdonĺ i].letőségřrez tartozík, az alapító
okiratban és a terwrajzon 1. s.zámmal jelö1t Ę) vIľr5.ária
1.r. 6. szám alattí íngaŁlan pinceszintjén Iévő, a
kapuaIjtól jobbra eső utcai lejáratú 70 m2 alapterüIet,3' 2
raktárból, tárolóbóI' mosdóból' Wc-ből, zuhanyzőbóL, ..közlekedőből á11ó' nem ].akás cé1ját szolgäLő }'lieLylség, l/
melyhez a kozösségben maradó vagyonrészekbőI 6s7/to.ooo-ed
rész t'ulajdoní i]-letőség tartozik.

KOT"DSZINT

2./ A Józsefvárosi önkormányzat tulajdonát képezj. és a 2.
számú társasháztulajdoni ilIetőséghez tartozík, az aIapító
okiľatban és a tervrajzon 2. számmal jelö1t Bp. vrII.
Mária u. 6. szán alatti J.ngatlan földszíntjén lévő, a
kapualj tól j obbra eső utcaí be j áratú 24 a2 alapterületri ./mühelybőt á11ó' neim ]-al<ás cétját, szoJ.gáIó tre}yíség, a {
Vrrr. sz. kozös üIc használatí jogával, meIyhez a
közösségben maradó vagyonrészekbő] 225/lo.oOo_ed rész
tu1ajdoni í1]-etősé9 tartozj-k.

3. / A Józsefvárosí ÖnkoľmányzaŁ tulajdonát képezi és a 3.
számú társasháztulajdoni ilIetőséqtlez Lartozík, az alapító
okiratban és a tervrajzon 3. számmal jelölt Bp. VIII.
Mária u. 6. f sz. 1. szám a]-att ta].áIható 59 m2
alapterületű 2 szoba, előszoba,. końyha, fürdőszoba
he1yJ.ségekbő]. á]-tó öröklalcás, melyhez a közosségben maradó
vagyonrészekből 554/:--o.000-ed rész tulajdoni i1letőség
tartozik.
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4./ A Józsefvárosi onkormányzat tuIajdonát képezi- és a Ą.
számú társasháztulajdoni ílletőśéghez i-artozj,k, az a1apítóokiratban és a tervra j zon 4 . számmal j elö}'t ĺ sp. v:EIr.
I'lária Ll. 6. . fsz. 5. szÄą alatt található 55 J!2
alapterü1etű 2 .,szoba, előszoba, ,..konyha, fürdőszoba, .rĺc

helyiségekből á11ó orökl.atc'ás, melyhez ä kťizÜsségbLll
maradó vagyonrészekből 516/10.ooo-ed rész tu]aidoni
illetőség tartozík.

5./ A .fózsefvárosi Önkormányzat tulajponát'képezi és az 5.
számri társasháztulajdoní ílletőség]nez tartozík, az alapító
okiratba-n és a tervrajzon 5. számma] jeIöIt. BP. vIIr.
Mária u.. 6. fsz. 3. szán alatt taIálható 40 B2
alapteruletű szoba, félszo,ba, konyha, fürdős zoba, előszoba
helyiségekből á]-1ó öroklakás, melyhez a közösségben maradó
vagyonrészekbőI 376/to.ooo-ed rész tulaidoni j.lletőséq
tartozik.

:'-
6./ e .Iózsefvárosi onkormányzat tulajdonát képezi és a 6.

számú' társasháztulajdoni ilIetőséghez Eartozík, az alapító
okiratban és a tervrajzon 6. számmal jelölt BP. VIII.
Máría u. 6. fsz. 4. száĺn a]att található 26 m2
alapterületti szoba, konyha, kamra helyiségekbőI á11ó
örokIakás, a VrIr. sz. közös vľc használatí jogávaI,
melyhez a közösségben maradó vagyonrészekből 244/Lo.0o0-ed
rész tu].ajdoni il].etőség tartozík.

7 . / A Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képezi és a ,7.

szártu társasháztu}ajdoni ĺlletőséghez tartozík, az al.apító
okíratban és a tervrajzon .l. számmaI jelölt Bp. vIIr.
Mária u. 6. fsz. 2. szám a]att található 27 m2
alapterületű szoba, kamra, konyha he1yíségekbő1 á11ó
öröklakás, a VIII. sz' közös Wc használati jogával,
meIyhez a közösségben maracló vagyonrészekből 254/Lo.ooO-ed
rész tulajdoní illetőség taľtozik.

I . EMET,T:T

8./ A Józsefvárosi onkormányzat tu1ajdonát képezj- és a 8.
szántú társasháztu1ajdoni ilIetőséghez tarŁozík, az alapitó
okiratbalr és a tervrajzon 8. számmaI je1olt BP. vIII.
Mária u. 6. f'em. 6. szám alatt talá].ható 54 m2
alapterrJletű 2 szoba, kamra, konyha, !ĺC, f urdőszoba,
előszoba helyíségekből á11ó örökJ.akás, melyhez a
közösségben maradó vagyonrészekbő1 50?/Lo.oOo-ed rész

. 
tulajdoní j.]-J.etőség tartozík.
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9./ A Józsefvárosĺ onkormányzať Łulajdonát képezi és a 9.számú társasháztu]-ajdonj- itletosé gněz tartozj-k, ĺ32 a]ap5-tó. okiratban és a teľvrajzon g. ..=źá**"1 jelöli 
"p.- 

..'''.l"Íária u. 6 . r'. em . ? '. gzÁĺt;;ĺ...alatt taJ-álható 39 Ú2alapterü]-etű szoba, félszoba. frlrdőszoba, k;;yh",helyiségekből á11ó öröklakás, melyhez a közösśégben maľadóvagyonrészekbő1 366/ro.ooo-ed ,é", tulajdoní i}letőségtartozik.

1-o . / A 'Józsefvárosí onkormányzat tula jdonát képezi és a 10.számú társasháztulajdoni ílletőséghéz tartozik, az álapítóokiratban és a tervrajzoyl 10. számma' jelölt BP. ,.llr.Márai Lr. 6. I.en. B. szÁą ' a].att t"rarľ,.to. 57 B2alapterületű 2 szoba, hal1, konyha, fürdőszoba, ÚilC,közlekedő. e]őszoba helyiségekbő:Ł, ailo aroklakás. meJyhez.a kozosségben maradó vagyonrészekbőI 535/Lo.O00-ed résztulajdoni í1letőség tartozj.k.
--F 'ý.t'W:.-

3"L. / A Józsefvárosĺ onkorrnányzat tuIajdonát képezí és a 1.]...számú társasháztulajdoní illetőséghéz tartozik, az alapítóokiratban és a tervrajzon 11. számmaI jelölt BP. vrII.t"ĺária u. 6 . r . em. 9. száru alatt található Ą2 m2a1apterü1etű 2 szoba, konyha, kamra helyiségekbőJ- átlóörokJ.akás, a Xrr. sz. közös WC használati jogáial, melyheza közösségben maradó vagyonrészekbőI sg[lrc.OOO-ed résztu1ajdoni illetőség tart'ozik

1'2 . / .A Józsefvárosi onkormányzat tuIaj donát képezi és a L2.számú társasháztulajdoni iJ-letőségh_ez tattozík, az alapj.tóokiratban és a tervrajzon L2. szłímmal jelöIt Bp. VIII.Mária u . 6. r . em. 1o . száĺn alatt ta].álhatď 25 m2alapterületű szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekbőI á1]-óorok1akás, melyhez a kozösségben maradó řagyánreszekből
235/to.ooO_ed rész tulajdoni illetőség tartozik.

1.3. / A Jőzsefvárosi önkormányzat tulajdonát képezi és a ]-3.számú társasháztulajdoni. iIletőséghez tartozik, az aIapítóokiratban és a tervrajzon 13. számmaI jelölt BP. virr.Márj.a u. 6. I . em. 11 . szárn aIatt ta]-álhat ó 27 m2alapterületű szoba, konyha, fürdőszoba helyíségekből á11óöröklakás' meIyhez a közösségben maradó vagyónrészekbő1
25Ą/Lo.ooo-ed rész tu].ajdoni i].]etőség tartozik.

ĺ,,,
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L4./ A Józsefvárosí onkormányzat tu'ajdonát' képezi- és a 14.számú társasháztulajooni ílletőségh-e i', xartozi-k, az "ňp;;;okj-ratban é.s a tervraj zon L4. .,á*"r JeJ-öJ.t Ęp. vrIr.t'íária u. 6. rr . en . 1,2. szÄm .alatt található 57 n2a1apterl.i]-eĹű 2 szoba, . kamra, konyha, fürdőszoba, WC,. eJ-őszoba helyiségekből á11ó aráktatĺs, melyhez aközösségben maradó vagyonrészekbő1 535/1o.0oo-ed rész
'|. 
.- tulaj doni i11etősé9 tartoz j-k.

L5. / A Józsefvárosí o.,l.o',na., yzať tuIajdonát képezi és a 15.számú társasháztulajdoni iuet.őséghĹz tartozík, az a1apítóokĺratban és a tervrajzon 1-5. számmal je'ölt Bp. vrII.Mária u. 6. IT.em. ].3. szán alatt található 42 m2alapterületű szoba, félszoba, konyha, fürdőszobahelyíségekből á11ó öröklakás, melyheż a tozosséguen. maradóvagyonrészekbő]- 394/ĺo.Ooo_ed ..é"" tu1ajdoni i1ietoségtartozik

16./ .A, Józsefvárosi onkormányzat tu]ajdonát képezi és a 16.szálrrú társasházŁulajdoni í1letőségh-ez tart,ozik, az alapítóokiratban és a terwrajzon 1'6. számmal jelölŁ BP. vIIT.Máría u. 6. rI.em. L4. szÁm alatt taIálható 60 m2aIapterületű 2 szoba, konyha, fürdős zoba, WC, eIőszobahe]yíségekből á11ó öroklakás, melyhez a közösségben maradóvagyonrészekből 563/Lo.ooO-ed,Ł', tu1ajdoni illetőségtartozik.

L7./ A .Tózsefvárosí Önkormányzat tuIajdonát képezi és a L7.számú társasháztulajdoni j.tleťőséghéz t,arťozík, az alapítóokj.ratban és a tervrajzon L7. számmal jelolt Bp. vrrr.Mária u. 6. Ir.em. 15. szágr alatt taJ-áIható 45 m2alapterületű 2 szoba, konyha, fttrdőszoba, kamra.helyiségekből áltó öröklakás, .ályh"' " J<özösségben maradówagyonrészekbő1 423/Ĺo.oO0-ed rész tuIajdoní i1letősé9tartozík.

18./ A Jőzsefvárosí onkormányzat tulajdonát képezi és a 18.számú társasháztulajdonj. ílletőséghéz tattozik, az alapítóokiratban és a tervrajzon ]-8. számmal jelö1t BP. virr.Mária Ll. 6. rI . em. 16 . ezám al-att ta].áJ-ható 2? tBza1apterü]etű szoba, konyha, .kamľa, heIyíségekbő1 á11óöröklakás, a XVr, sz. közös WC haszná]ati Jogáva1, melyheza közosségben maradó vagyonrészekből 254/Lo.oOo-ed .e"'. tulajdoni illetőség tartozik.

,1./
ł^,,'.'u' ..: rl
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L9. / A .f ózsefvárosí onkormányzat tulaj donát képezíí és a L9.
számú társasháztulajdonĹ illetőséghez tartozík, az al'apj-tó
okíratban és a tervrajzon 19. számmal je1ö1t BP. VIII.
Mráría rr. 6. II . en . L7 . s.zám alatt taIálható 29 D2
aJ.apterüIetú szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből á1].ó
örokJ.akás, melyhez a közösségben maradó vagyonrészekbőI
272/to.ooo-ed rész tuIajdoní ilIetőség tartozik.

rTI. EMEI.ET

20./ A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezí és a 20.
számú társasháztulajdoni illetőséghez tartozżk, az alapító
okíratban és a tervrajzon 20. számma]. jelölt BP. vrrl.
Máriä u.6. III.ern. 18. szá'm ä1att ťalálható 56 m2
alapterü]etű 2 szoba, konyha, kamra' ftiľdőszoba, WC'
előszoba helyiségekből á11ó öroklalcás, melyher:.t-ä.
közösségben maradó vagyonrészekből 526/1-o.ooo-ed .rész
tulajdoní iI].etőség tartozik.

2I./ A Jőzsef'wárosi onkormányzat tulajdonát képezi és a 2L.
számú társasháztulajdoni iIletőséghez Łartozik, az alapitó
okiratban és a tervrajzon 21.. számmal jelöIt ĘP. VIII.
Máría u. 6. III.em.19. szán a]att taláIható Ą2 m2
alapterriletij szoba, féIszoba, konyha, frlrdőszoba
helyj.ségekből á]-1ó orökJ.akás, melyhez a közösségben maradó
vagyonrészekbő1 394/to.000-ed rész tulajdoni í1letőség
tartozi k.

22./ A .TózsefvárosÍ Önkormányzat tulajdonát képezí és a 22.
számú társasháztulajdonj. ílIetőséghez Lartozík, az aIapító
okiratban és a tervrajzon 22. számmal jelölt Bp. VIIT.
Márj-a u. 6 . If r . em. 20 . szłám alatt található 61 m2
alapterületťí 2 szoba, konyha, kamra, WC, előszoba
helyiségekből á11ó öroklakás, melyhez a közösségben maradó
vagyonrészekbő1 573/Io.oo0-ed rész tuIajdoni i11etőség
tartozik

23./ A Józsefvárosí onkormányzat tulajdonát képezi és a 23.
számli társasháztuJ-ajdonĺ ílletőséghez tartozíkl äZ alapító
okiratban és a tervrajzon 23, számmal jelöIt Bp. VTII.
Mária u' 6. ITI.em. 2L. szám alatt ta].álhatô 45 m2

a}apterületű szobaĺ fé1szoba, konyha, fürdőszoba, mosdó
helyiségekből á}1ó öľöklakás, me}yhez a kozösségben maradó
.vagyonrészekbőJ. 423/Lo.o00-ed rész tuIajdoní íI1ętőség
tartozik.
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2Ą./ A ,Józsefwárosí önkormányza| .ťulajdonát képezi- és a 2ą.

];.ł:í számú társasháztulajdoni iir".o"e9hez tartozík, oaz .al.apíEő
okiratban és a tervraj ,oł_ zą. Jzámm.l .jelö}t BP. vII,r.

ff.'-.t"Íáría 
..;u. s_. .,,,.".. 2z-. .szám..a}att lal.á]ható 27 B2

alapterü].etű szoba, l.onvt.l 
- x"*'"'. ň"rýĺšegekbőI -áIL6

i,ł örok1akás, a XIX. sz. xozás wc n""".,áIatí jogával,: melyhez

akozosségbenmaradó.,"gyo,,'eszekbő]..2:54/LCI.o'oo-edrész
tulajdoní jlletősé9 tartozik.

25./ A Jőzsefvárosĺ Önkormányza:- tulajdonát képezí és a 25.

sąámú társasbáztu}ajdoni írietose giez tartoz]-k" az alap1tó

okiratban és a tervraj ,;_ z5. Jzámmal .je}o}t BP. vlII.

}'íária u. 6. III.en. .23.szám áIatt řaláIható 29 Á2

alapteruretĺszoba,l.o,,yr,",fürdőszobahelyiségekbőIá11ó
orök'aká",- *.*ľ,"" a közösségben maradó 

-vagyonrészekbóI

272/Lo. ooo-eJ ia", tulajdoní ĺiretóseg t.artozj-k.
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TET'El(Kor.TrvI RENDELKE zÉsEK

Alulírott a Budapest Józsefvárosí onkormányzaL, mint az

ingatlan tďj;;;;;" rérni i"g: a 'a ľőváiosi Kerületek

Fö}dhivatarana'ť"i.,"nä'u""vii'a"._...a"ĺ 
rész1egétő1, . hogy a

társasháztulajäo.'- är.pĺtasat a EöIdhívata' az íngatlan-

nyilvántartásoa 1"gy"i," o1: Ennek során a 1I. fejezei' A.

pontjában rogĹrĹ.Ĺ,,"}. *"qĺ"r"-iá"'., a társasház közösségben

maradó épitményrészeiŁ , tulsiereléseit, berendezéseit a közös

telekkel a társashá , rc,,"|uryan, míg . a II. fe)ezet B.

ponŁban ĺ.r=o'oit egyes o'oxiäíĺ"tt.t 
-é= egyéb, nem ]'akás

céLját 'zolqaíć, 
Ĺ"rii=eg"x"i. * a törzslapoň- nyitvántartott

ingat.IanbóI :; ;;'á; í"xa=oř- /.,"* rakás cerjat szolgáI5

helyiségek/ n;,,al.,.,xo'ĺ .,,i"i donosait a B. pont szerint

megil}ető há';;;;á "i, ^ 
tars"śr,azĺ küIön1apon tuntesse fel az

iniat1annyi 1vántartásban .

A tulajdonos kérnĺ fogja, hogy a F.öl.dhivatal az egyes

társasházi kü}önlapon ',yĺr.,a,,lÉtott 
öröktakásokra és nem

Iakás cérjáJ 
.=ii$ala - helyiség"k-Ľ-^3. . tuIajdonjogot a

társashá zul^pita;";i egyiae''íeg ; JózŠefvárosi onkormányzat

jawára jegyezze be.

Ą7a
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A ľUI.Är]DoNosTÁRsAK EcY!4Ás KozoTBr .TbcvIszoNYA
RENDEĹKEZÉS, BIRToKIÁS És sAsz}.lÁI.Aľ .

ť. ''.'
A társasháztulaj(loní ílleŁőségek egYsége és osztatlansága 

.

1. Mindegyík társasháztulajdoni ilIetőség alkotórészei
egységes onálló telekkönyví jószágtestként osztat]an jogí
egységet alkotńak, amelyet megosztanj. és megosztva ľÉsra
átruházní vagy akár megosztva, akár egészben más

társasháztuIajáoni í11etőség9e1 egy teIekkönyví
)őszágtestté egyesíŁeni csak valamennyí tu1ajdonostársnak
a jelen alapító okiratot megváltoztató okiratba foglalt
közös megegyezés alapján lehet.

Rgnde1kezés ás ľrasznáJ.at

Mindegyik tu]aj donostárs .- saját társasháztirT'äjdoní
irretáśégével a jágszabály és a tu1ajdonostárgak, . 

valamínt
mások jogaínak korlátaí kozött úgy éIők közötŁ, mint pedig
elha}álozás esetére szabadon rende]-kezhet, azt
e1ídegenithetí és megterhelhetí. Éror között va9y halál
esetére szőIó elidegenítés, illetve joguŁódlás esetén az

új tu1ajdonostársakat is ugyanazok a jogok és kötelességek
ilIetik és terhetik, mint amelyek jeIen alapító okirat
szerint az átruházót, íI1etve jogelődöt j.lIették és
terhe]-ték.

Mindegyik tu]ajdonostárs az öröklakást, ílfetve něm lakás
cé1jái szolgáíő helyiséget rendeltetésének megfelelően,
szabadon hasznáIhatja és tirtokolhatja, a használatot akár
bér1etútján,akáregyébmódonmásnakátengedhetj-.
Ha a tutajdonostár s az oröklakás hasznáIatát másnak engedi
át, feIe1Zs mindazokérŁ a károkért, amelyeket a használó
/bérlő, lakó, stb./ a fakás vagy a közösségben maradó

vagyonrészek rendeltetés e]Ienes hasznáIatával okoz. A

tuíáidonos a külön tulajdonban Iévő tulajdoni ílletőséget
csak a közös tulajdonból őt megillető tulajdoni hányaddal
egyutt ruházhatja át.
e tu1ajdonostáis köteles kízáľó1a'os tulajdonát jókarban
tartani. Tilos azonban olyan váLtozĽatást tenni' vagy

azzal o1y módon bánnĹ, hogy az az épĹtmény állagát' vagy a

többi tđraidonostársa érdekét sértené. A társasház küIső
vagy be].ső egységes képét a tu1ajdonostársak többségének
nożża1árulása neltrir senki sem változtathatja meg. Az

eLőző bekezdésben fogIaItak e.I1enére eljáró tulajdonostárs
a rendelkezések *"gÁé'téséből eredő mindennemű kárért a

jogeItenes állapoĹ rnegszüntetésére .peres úton is
kénys zeríthető.

'ď'':'.. !
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A tulajdonos az öröklakásban és a nem lakás cé1ját
szo1gá1ó heIyíségben épitési munkát is végezhet. Ha

azonban a munka más oroklakášok és nem J.akás cé1jára
szoi:gáIő heIyĹségek tu1ajdonosaĺnak jogát- va9Y jogos

éraeretérínti,l.ĺkel]-kérniezekhozzá.1árulását..A
'ir:r"jdonostársak .éppen ezért kötelezĺk. magukat arra 1|l
]ń;;;,." "ouenként. 

ňěgengedett, lényegesebb átalakításokról
.ä=' łait o.li^tá'okról -- řoganatosításuk előtt előzetesen
értesítĹk a kozos képviseIő útján tulajdonostársaikat
avégből, hogy megáIlapíthassák vajon a tervezex1l-

változtatás nem érj.nti-e az építmény állagát és nem sérti-
e a tobbi tulajdonostárs érdekét.
Ha ílyen f ervezett változtatás el.len bármeIyj-k

ťu1ajdońostárs az értesítés vétele.utáp legkésőbb 5 nap

alatt a közos képvíselő útján tíltakozást jelent be, a

terwezeLt vá].toztátas .csak .Ĺko' foganatos1tható, ha ahhoz

a legkésőbb 15 napon belü1 egybehivott közgyriIés

s zavazattöbbségg eL hozzájáruI .

Azatulajdonostárs.akíafentíekelIenéreaszükséges
ĺrozzá1árulásné1küllva9V).ogszabálye}lenesen-.-egz.Jcözö1
váL:coz:catásokat, - az ebből "iaáo károkért fe1eIős és a

jogeI1enes ál}apot megszüntetésére kényszeríthető.

Alakóépuletheztarluozőtelek/udvax/hasznáIatáraaközös
ŁuIajclonbanáI1óépü].etrészekbírtoklásáraéshasználatára
a jogszabá1yok, a hatósági rendeIkezések, íIletve jelen

alapító okirat valamint a kozgyűIés határozatainak kereteí
között a tulajdonostársak 

-ríínoegyiłe jogosult.. ' Egyík

tulajdonostárs ĹasznáIati jogát "ń lehet hozzájáru1ása
né1kü1 e]-vonní vagy kor1átolní, illetve e jogát egyik
tuIajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy

törvényes érdekeináĹ sérelmére.
közgyű1ésj- többségi határozattaI eŁtől eltérően is
megátlapodhatnak. e telekrés z vagy valamely épületrész
kizáró}agos hasznáIata nem váItoztat azonban a

vagyonrészek közös tulajdoní jellegén. .A tulajdonostárs
áItal kĹzáróIagosan használt kázos tulajdonban ]évő rész

fenntartásí és karbantartási koItségei az egyéb

rnegállapodás szerinti eset1eges díjakon túImenően a
haśzná]-ó tulajdonostársat terheIi.

E rendelkezés vonatkozik a komfort néIktilí különtulaj-
donok és a nem lakás céIját szo1gáIó hetyiségek.Ył"j-
donosaira, ha a közös Wc hasznáiati joga a tu}ajdoni
ílletőségüket megĺlleti.

A míndenkorí tulajdonostársak . tudomásul veszik, hogY a

komfort né1külí lakások, íIIetve a WC nékülí nem lakás

céL)áĹszolgáLőheIyiségekmíndenkoritulajdonosai/és
annak bérLőí/ a fentíer figyelembevéte}érrel j"9:=ľ-1"."k a

tutajdonukkafazonosszínten-1évőközosVĺChasználatára.

^
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426'



.':,i,:,Íł'..iř'WWi

:a:iłłi'

1,2

.7. A kozos tulajdonban á]-Ió építményrészek, felszerefések és
egyéb berendezések, va]-amínt a közös hasznáIatra szolgáIő
teIek /udvar/ fe1újítási, karbantartási, he1yreál].ítási,
keze.Lési, uzemeltetésĺ költségeit, közterheit, közüzemĺ
dí jait a tulajdonostársak eg1rmás között j. viszon1rukban az
egyéb megá11apodás híányában a B. fejezetben megál1apí-
tott tulajdoni hányadrészek arányában kötelesek viselni.

A tulajdonostáľsak a közg3iIésen megállapodhatnak abban,
hogy a közos kö1tségbe tartozj-k lakásonkénti vizóra
híányában - a lakások víz-, csatornadíja is.

Bármelyik tu1ajdonostársnak a társasházbó] "äoao közös
köJ-tség tartozásáért a tu1ajdonostárs jogutódja éIők
kozti jogutódlás esetén
egyetemlegesen fe]eIős.

a voIt tuIajdonostárssaI

8. Az épületet a közösségben maradó felszereléseiwe]-..és
berendezéseíweI együtt, tűzkár e']-len biztosítani ke1I. Tűz
esetén a kártérítési összeget az épulet heIyreállítására
kelI forditani. Ha valamely közösségben maradó
építményrész, fe1szere].és vagy beřęndezés megrongálódík,
vagy elpusztu1, helyreálIításukról ha].adékta]anu]-
gondoskodní ke]-J-. o1yan kár megtérítésére, amelyet
va1ameIyik tulajdonostárs a közös tárgyban vétkesen vagy a

rendestőJ. e]-térő használatta] okozoiut, az íIlető
tu1aj donostársat terheli.

9. f.'' .t . és 8 . pontokban fe]-sorolt költségek fedezetére a
tuIajdonostársak fenntartási alapot kötelesek létesíteni.
A közgyĹilés döntése a1apján felújítási- és tarta]ékalapot
képezhetnek. A felújításí aIap képzése és az alap mértéke
a 94/L982. /xĺĺ.24./ PM sz. rendelettel módosított
Io/L97.7 . /vtl. 1. / pl"l sz. rendeletben meghatározottak
szerínt történík' A fe1újítási alap . pénzeszközeít a
lakóház nagyobb javításaira tarta].ékalapként ke].1 kezeIni
és a tulajdonközosség eseti döntései alapján az alábbí
munkák költségeire Iehet felhasznáIni:
a. a Iakőház rendeltetésszerťÍ használatával összefüggő

ídőszakonkénti műszakilag sztikségessé vá].ó minden olyan
.ł^--<|4^*lavJ-Easra, amely:
*a ]-akóház eIhasználódott állapotának he1yreá}Iítását,
ílletőIeg az eredeti hasznáIhatóságának vagy
üzembiztonságának elérését az egyes épu1etszerkezetek
és központí berendezések feIújításával, átalakításával,

Lł ̂ seréfésével biztosítia.Vą9y ĄJ9pg!ęJ9Đ9vęL 9L.

-az egyes épulets zerkezetek meghibásodásának
megeIőzését vagy legkedwezőbb é}ettartamának e]-érését
segiti e1ő,

..i:..,"ęÍ;
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b. a Iakóház rendeltetésszerű használhatóságának vagy
gazdasá9os üzembentartásának növe1ését eredményező
mindennemű korszerűsítésére, átalakltásáta,

;. c. az építésügyi hatóságok által a társasházkozősség
Fä*;;ą;.. terhére etrénoelt építési munkák, Ĺovábbá a kozüzemi
]:'s:-]].' szoIgáttatások f eltéte1einek megvá}to z:'a1'ása miatt
j.:i, szuxséges korszerúsltésére, átalakításra és

bes zerzésre,
d. a társasház közgyťllése áItaI téte].esen jóváhagyott

minden egyéb a lakóház áI}agának he1yreáI1ítását
szo}gáló munkára.

A fenntartási a1ap pénzeszkozeít a. fent nem említett
kisebb javítási /karbantartási/ munkákra, valamint ' az

egyéb kezelésí és uzemeItetésj- .kölťségekre éves

e1számolási kötelez'ettséggel a közös képvíselő
hasznáIhatja fel.

Afelújításiésfenntartásialapokmértékét'a
tuIajdonostársak á].tal ezekre havonŁa befízetendő összegek
nagyságát_aközösképvíse1őáltaléventekészí*endő
köItségvetés a1apján a ťurajdonostársak közgylilése
átIapítjameg.etenntartásialapszámlájafelettaközös
képviselő ; közgy1ílés áltaI meghatározoŁt felső
összeghatárig rende].kezik.

A fe1újítási és fenntartásí hozzá)árulást a

tulajdonostársak mínden hó 15.-íg a közgyillés által a

kÍjeIö1t pénzintézetnél - külon-külön vezetett
csekkbzám].ákra kötelesek befizetni.

fenti befizetési
eIeget, a reá eső
az érvényesíthető

tarta1ékalap javára

Az a tulajdonostárs aki a
kötelezettségének lejártakor nem tesz
osszegen felül, a késedelem idejére
legmagasabb kamaŁot is koteles a
megfízetni.

Ha a felújítási és fenntartási költségek fedezéséhez
kölcsön fe]wétele szükséges a közös képviselő csak a

közqy,Llés felhata].mazása alapján vehet. hitelt ígénybe,
vagý hítelezheti a fe]-merult kíadásokat, tartozásokat.

A tula j donostársak hozzá)árulnak ah.h'oz, hogy a

tuIajdonostársakkal szemben fennáI1ó, Iejárt tartozások,
annakkamataiésabehajtássa].)árôköItségekbiztosítása
végett amennyiben ^i más úton nem hajtható be -.a
)eLzäLog a rozos képvísető kérelmére, és az általa
megjelölt osszeg erejéíg, a je]en okirat.ban megálIapított
tuíáidoní i}1etősé't1kre, a többi tulajdonostárs javára

nejeiyeztessék. A jeJ.záJog fe1ettj. rendeIkezésí jogot a

közös képviselő gyakorolja. ń

,./
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ęUgyanezen jos iItetí meg a hátraléko's tu1ajdonostárs
ňäiv".t a táriozást kiegyenlítő.tu1a3donostársakat ís.

A táŕgągłrázkôzóg6á9 irgy€in€k intézéBe, a Łárgąalráz gzerveí'
hatáskor{:k:t

.A tulajdonostársak mínden év eJ.ső hónapjában tartanak
. i,"ávĺiá".. " 

közgyűIés hatáskörébe tax:'ozĹk mindaz ami

nincs a közös képvíselő hatáskörébe utaIva.

a: kozgtr.rilés hatá-roz kĺllonösen!

a.- a közös tulajdonban á1Ió épü1etrészek,. berendezések,
fefszere1ések fetúj ításáró1'

b. az alapító okiratban meghatározott körben a
.' 1:. 

Iá'"u" .,äiza1 kapcsolatos karbantartásokró]. és egyéb

kötelezettségekarra"a'olílletveafelújításialap9.
pont szerinti képzéséről, F -.'t-.

.c. a jogszabáIyok és a hätóságí rendeIkezések kereteí
közöttaközöstulajdonbanáIIóépület,illetve

. telekrészek birtoklásáróI, használatáról és

hasznosításáróltovábbáazesetIeges"közösbevételek
fe1has zná1ásáróI,

d.aköztsképviselőĺnegválasztásäróI,jogköréről,
vísszahívásárőI, Iemondásának elfogadásáról és

dijazásárőI,
a közös képvíselő által-
ko1tségvetés megállapítása és
és a feImentvény megadásáľól,
a közös képviseJ.ő e1j árása

e. e}őterjeszxe1cL éves
e1számo]-ás e1fo9adásáróJ-

ellen beadott Panaszok

h.

IEJOJ-,
g. esetleges helyreáIlításí'

fe1ő1,
felúj1tási kölcsön felvétele

biztosításí ügyekke1 kapcsolatban'
az alapító okirat móaosítása és kíegészítése, az egész

ingatlän elidegenítése vagy áItagának. Iényeges

megválto zŁatása á, egész ĺngáiran negterhelése felőI,
de az ílyen ügyekben a határozathozatalhoz vafamennví

l-]]ła. '9 
nq=Járs. ho z zájárulás a s z ü ks ége s .

a kozgyülés ügyrendj érőL, ennek keretében lntéző,
számvizsgáIő uízottság vagy csupá.n számvizsgáIó
bízottság, vagy számvizs gáLő vá_Iasztásáról I e

bízottságok /bíźottság/ rlaĹásrorérőI, jogaíróI és

. kötelezettségeirőI stb.
k. azokró} az egyéb kérdésekről, amelyeket a közgyülés

saját hatáskörében fenntart| ń

).
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s!.közgyťílést a szükséghez képest, de évente legalább

egyszer a tárgysoroza:- Lroz"tes kozlése mellett a közös

.ł<épvĺseIő hívja-tssze. A roz9ý1rés összeh1vását - fontos

bkbó] bármelyik tuta j oonosĹärs kérheti . A ltéreleĺn nem

'teljesítése eJetén a kozg}nilest. . 
a. .. tulajdon.ostársak

.pgyĹ"'*.da áJ.taJ. megbízott szeméIy hĹvhatja ossze.

,* közgyűlés határozatait -a jeIen al-ap5.t.ó okirat Iv.
.,J:e)eze:- i-L/ i. pont ja kívételével eg}rszerű

száva?.attouĘséqoer 
- h"?:?: határozatképesséqéhez a

Łu1aj donostär"Éí-- legalább kétharmadána}e. je}enlét'e

,lszükséges. Szawazalegyánlőség esetén - a. közgyűlés áltaI a

1tulajdonostársak közüI eselenként váIasztott - e1nök

szavazaŁa dönt.
Aszavazatijogatu1ajdonostársakattuIajdonihányaduk
arányában ĺríeŁĺ ffieg, eszerínt ke}]. megállapítani a

.rozgyíírés határozatképességét ís.
:tti

A közgylilésen áItalábar. az elnoklés jogą

másképp nem rendelkezík kö"ö" xépříśerőt iIIetí meg. A

közqyű,Iés jegyzőkönyvhítelesítőt is választ. .ri.r.

Azok a tulajdonostársak, arit egy albetétben felvett
örökIakásközöstulajdonosaí,szava-zatukategyüttesen,ha
pedig a kozgyűlésen nem ľ:łlx vesznek r.észE, csak közös

ireguízottjuk Łt3a'' gyakorolhatják.

Ha a kozgyűLés nem határozatképes, a tárgysorozat újabb

,közIésével 8 /nyolc/ .,.fo., 
. 
ueíur eső ídőre újabb

közgyűtést ]<e1}. ágyuehívní, amelyen a .megjelentek 
- a

j elenIévő .uri' j dorio-stársak arányá'u tekíntet né1kul

minden olyan ügyben határoznakj ame1yben a határozat-

hozatalhoz a tvr. vagy az alapító okirat értelmében nem

szükséges valamennyi 
- t,,r.iáonostárs'.hozzájáru]-ása. A

közgyűlésrő1 1eqyzőxa"y"3! kell készítenÍ, amelyet az

efnökön kí\rü1 Iegalább két jeIenlévő t.ulajdonostársnak'
amennyíben pedig a nata-rozathozatalhoz szükséges,

va1amennyĺ t,'iaidJnostársnak a1á kell írnía.

Ha a Rözgy,6Lés határozata jogszabáIyt vagy az alapitó

okirat rendelke zéseit sérti, 
- ĺírutor.g. . kísebbség jogos

érdekeilrek Iónyeges ue'ái.*evę I 1ár, a h'ai'ározat

meghozata].ától számított, il /hatvan/ napon belul
bárnrelyír turajdonostárs a bírósäghoz fordu}hat'

A kozgyűLés elnöke, a távollévő tulajdonostársakkal

haladékta].anul 
_ 
Ĺo.ul." ĺ'auu* közölní a közgyrilésen

hozott határozatokat.

A bĹrósági eljárás a haĹározat végrehajtását nem gátolja,

a bíróság azonban " "eg."rla 
jĹást j-ndoko1t esetben

feIfüggesztheti

'l

t-./ .t' /

.:/

Ą3')
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J.1.. KözÖs kéPvíselő:

^^+<-.=t. a köl i ügyek intézésére:::-:.,.'-. ť,,r.idonästársak a közösségbô1 foly(
kozgyíiLésükön ',u,u.^,ioubŕqge1 

kozos .képvíselőt

vá1asztanak. A közös képvíseiő megbízatása határozott
ídőtartamíg, vísszawonásig, de Iegfeljebb 3 .évre szó}.

.i';r'É '. '. ..:' |:

Ąl közgyűIés hatáskorébe nem Eariuozí ügyekben a közös

.képwiseIő dönt

; közös képviseIő megbízatását a közgyrlIés - indokolt
esetben - határo zot:- időtartamľa tortenő megváIasztása

,1,". ' -*.11"tt is bármikor visszavonhat j a .

A kozös képviseIő a közgyűIěsnek köteles beszámolní.

Akozösképvise1őatu}ajdonostáľsaknevébenjogokat
P-zerezhetéskotelezettségeketváJ"la1hať.
A kozös }<épvisető ezen jo9köréne-k esetIeges korlátozása

harmadík szämélyekkol szemben hatáJ.ytalan. ř..''ffi:.

Akozösképviselőképvisetiatársasházkozösségetaz
a1apító okíratban, valamint a közgyr1lés határozaLában

meghatár ozo11, kötelezettségét nem te1jesJ.tő

tulajdonostárs el}en ĺnaitott úĺ'o=agĺ eljárásban, továbbá

akkor is, ha varameryiľ tulajdonostárs a közgyr1lés

határozat érvénytelenséiéne}c *"gáll"pítása iránt perE

inditott

A közös aIapokat a közös képvĹselő évenkéntĺ számadás

köteIezettsé9éve1 a l.ĺ:uiárt pénzíntézetnéI csekkszámlán

kezeliésabbóIaszulcsé-qe.srciztis.kiadásokatteljesítj-'a
hozzá1áruljsí osszeg beha-jtásáról ls goircloskodík.

Akozosképvíse1őtísztségee1Iát,ásáérttiszteletdljban
részesü]-, amelynek összegét a közgyriIés állapítja meg.

A közös képviseIő csak a közgyűlés -e1őtt 
mondhat Ie. A

közgyiilés nyomban új, rozos káivíselőt váIaszt. A közös

képviseIő äh.lálo"ás" esetén a tisztség betöltése

cé1jából B /nyolc,/ napon.u.iur közgyťilést kel] egybehívni.

Amennyíbenatulajdonostársakházfelüg5leIőtkívánnak
fog1a}koz|atnj-, a -házfe1ügye1őt a rtiz<is képvíselő

aIkalmazza kije1öJ.t házfe1üq-ýelőveI a társasház nevében

kötse1es a munkaszerzőoést *.!iot.,ĺ . 
' -A házfelügye1ő joqaít

és köte].ességeit - r".,.,jirj.--iogęzavá1yok 'korlátai 
kozött -

közgyűIés átIap1tja meg

.,/

!..' .t

",
_1 4



i.!r;ri;1ii;.

LI

L2. ÍnŁáző BízoŁŁság

Akozgyű1éslközösképvíselóhelyettT.nt.ézőBízottsággt
választhat.IntézőBizottságmriködéseeseténatársasházat
hatóságok és harmadik =""*ély.k fe1é az I.nEéző BízoŻEság

'..elnokeképviselr.
}rz]rntézőBizottságotáltalábaIt.'';äközösl.képviselóre
wonatkozó jogok és köte]-ezettségek ílletik meg. :..

13. Száurvizsgáló bizotŁeág

A Közgyiilés Számv izsgírő Bízottságo. .,ar"szthat.

Abizottságjogait,kötelezel'LségeitaKözgyrilésáI}apítja
- --meg -

A SzámvízsgáIó Bizoťtság feladata a társasház pénzügyl

gazdá1kodásänak ellenőrzése és e tekintetben-.-'€,.a*-.év
Lezárásakor a közös xJpvíšero '/lntéző' BLżottság/
működésével kapcsolatban 

.j 

avaslattétel felmentvény

megadására.

A társasházi tulajdonkozösséq megszi:ntetáse

14.AtulajdonostársakközöscéIjaés.törekvéseaz,hogya
jeIenalapítóokiratbanmegáI].apítoĺitfelt'ételekmellett'
a maguk és utódaik =źa^ai^ békés és zavartaIan
társtulajdontbiztosítsanak.HavaIamelyiktu1ajdonostárs
isméte].t sťrlyos és a közösséqet vagy egyes tu}ajdonostárs
érdekeit, sJeméIyét sériuő magarartásť. tanťlsítana' vagy

kötelezettségeit következetesen nem teljesĹtené' a

tu}ajdonostáisak többsége bíróí úton kérheti a közösség

megs züntetését .

Az alapíŁó okiraŁ jogi hatálya

15. A jelen a1apító
tulaj donostársra '

okíratba fog1a}t rende}kezések mínden
ílletőIe g azok jogutódjaíra kihatnak.

.'Ą3L
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A bírói hatáskör és i].}et'ékesség 
.!..'

16. A tulajdonostársak ezen okiratban megátlapított

társasháztulajdonj-'ĺ""o,,yJár .ĺer1e1p! ľerex eldöntésére

kikotik a Pesti Központí Keruleti Bírósáq hatásköréŁ, és

RízáróIagos illetékességét .

17'. A jelen a}apító ok.ĺr3iuan nem érĺntetŁ
Ptk.' az lht. évi 1I. sz. tvr. és aŻ

rendelke zések az írányadók.

budapesŁ, }995. júníus 20.

ĺereľ alapító okiratot a Budapest
iaz="naräsi önkorm. t03/1994.'

egyéb kérdésekben a
íáevonatkozó egyéb

),i.t,./ sz. határozata alapján
kész1tette és ellenjegyezte 'az l
ixu"''e'E Tngatlanforgalmaző ľ
*J' ".'e"vtársáság 

képvísel eEébenf
c#l
ÝÝj

a"Řoí{,łł-.
Dr. Markovitś Agnes

ü9yvéd
lľoda; .ĺC72 Ep.' Hákócziút 18'

Tel.:1-411-794

,',/r"i
,,-

413,


