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Tisztelt Uľam!

Köszönjiik, hogy megtísztelte onkormĺínyzatunkat és a 2O|5. évi közmeghďIgatásra
észrevétellel fordult hozzźtlk. Engedje meg, hogy felvetéseire az a|ábbiakban foglaljam
cissze viílaszomat.

A Budapest VIII. kerüIet szĺím alatti épület 2008. marcius l.jével alakult
társasházzźt. A közös képviselet a megalakulás időpontjźÍő| kezđve _ a táľsashtz anyagi
helyzetétó| fiiggően _ folyamatosan végzett kisebb javításokat. 20|4. jarruar 27-én
épiiletszerkęzeti szakvélemény készült atfusashévtilzfalárő|' amelynek tartahmaismertetésre
keľiilt atźrsashéz2014. máĺcius 4.i beszámoló közgyiĺlés 8. szĺímú napiľendi pontjában.

A szakvéleményben életveszelyes ĺállapot nem lett megielölve, viszont annak elkeľtilése
érdekében felújítĺási javaslat került eiőírłísra. A felújítási munkálatok összege közel
3.200'000.-Ft, mely munkrílatok elvégzésére atársasháznem ľendelkezett anyagi fedezettel.
A tulajdonközösség a2014. mĺírcius 4-i taľtott ktĺzgy'íĺlésen 9021/10000 fulajđoni hĺányad

aľaÍryil szavazatźwal úgy döntött, hogy a fr,lzfa| felújítási munkálatait nem k'lvźnja
elvégeztetni. A felújíüísi javaslatot a tulajdonosok egy későbbi, a 2075. julius 23-án
megtaľtott rendkívĹili közgyulés 3. szźlmí hatÁĺozatźban 8595/10000 tulajdoni hrínyad
aÍ aÍryű szav azatźp aI elnap o lta.

A Budapest Fővaros VI[I. keľület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal Hatósági IJgyosztáiya
a szétm a|aÍÍi ingatlanban a felszólďási lapja kézhezvételét követően
hďađéktďanul helyszíni szemlét taľtott a tźrsashán közös képviselőjével. A Hatósági
,ÜgyosnáIy képviselője a szemle ďkďmávď és a közös képviselővel folytatott egyeztetés

során meglíllapítottą hogy az ingatlan ugyan elhanyagolt állapotban van _ az e|so emeleti
fiiggőfolyosó öt helyen alá van dúcolva _, azonban a dúcok jó állapotúak, az ďáékelések
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megfelelőek, így a táľsashazban életveszély nincs. Minderre tekintettel az iĺgatlarrcĺ
építésügyi hatósági intézkedésľe okot adó kĺjriilmény nem tapasztalhatő,

A Tĺírsashaz Szervęzeti és Működési SzabáIyzataĺrak elfogadásán a közös képviselet három

ďkďommal közgytĺlés keretében javaslatot tett. Első alkalommal a jegyzőkĺinyv

hitelesítésének hiánya miatt nem valósult meg a bejegyzés, majd, azt követően visszavonásľa

került az SZMSZ elfogadására vonatkozó korábbi hatfuozat. A 2015. május I4-i
közgýlésen pedig a közös képviselet-váltás miatt keriilt elnapolasľa a Szeľvezeti és

Működési Szabŕńyzatról való döntés.

A Budapest VIII. kerület, szźlm alatti trársashazban lévő harom ĺires ingatlanból

az emelet szám a\atti lakás _ köteleztíen ellátandó feladatok miatt _ a Corvin Pľojekt

keretében, mig az I. emelet 13. szám alatti lakás bérbeadás útján kerĹĺl felhasználásľa. A fsz.
2. szźtm alatti tiľes lakás arvęrésen t<jrténő elidegenítés&e 2015. december l-jén keľült soľ.

Tájékoztatási kötelezettségiinknek eleget téve a tfusashźz közösségét éľtesítettiik az

aľveľésľől a tfusasház közös terĹiletén elhelyezett hirdetrnény révén. Az áľveľési felhívás

ezen tul megjelent Józsefuaros honlapjan, a Józsefvaros címú újságban, a www.kisfďu.hu

honlapon és az ingatlan.com internetes hiľdetési felülętęn.

A Józsefvaĺosi tnkotmźnyzatnak a tulajdonában és biľtokában álló tiľes lakásokat

elsősoľban kötelező feladatainak e||tnástra kell felhasmálnia, amelyek egyik elsődleges

eszkŕjlze a bérbeadás. Fontos megjegyezni, hogy nem minden, iiresnek tűnő lakás ĺál1vďóban

tiresen, hiszen a lakashasználatot illetően sokszor elválik egymĺástól a tényleges és a jogi

statusz.

A tźrsashév közös osztatlan tulajdonában lévő közös íllemhelyek elidegenítésére

közgyiítésen hozott hozzětjárulő határozattal van lehetőség abban az esetben, ha a

tátsashźzban minden ingatlan komfortos. Tekintettel arĺą hogy a Budapest VI[ĺ. kerĹilet,

' szćľĺĺr atattltźrsashźz fřildszintjén és ęlső emeletén hat lakás komfort nélküli, a

közös illemhelyek biztosítasa inđokolt, azok elidegenítésére nincs lehetőség.

A kĺĺzös képviselettelkapcsolatban feltett kérdésére tájékoztatom, hogy on mint a Budapest

VIII. kerület. és Budapest VIII. keľÍilet, szám a|atüi

tźrsashźnak szźmvizsgáIó bizottsági taga, 2013. év tavasza óta több esetben írasban és

szőbarlis kezdeményezte a kö,zös képviselet leváItáséi, ezért aténsasház kezelője biztosította

az ilj közos képviselet megvćiasztásĺának lehetőségét közgytĺlés keľetébęn. A közgyiílési

határozatban foglďt đöntés éľtelmében a Budapest VIII. kertilet, szźm a|atti
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táĺsashźz közös képviselóje 2015. július 24-tőL az otthon Csillagai Kft. (képviseli: Balogh
Csabáné), a Budapest VIII. kerĹilet Kaľácsony S. u. t4. szźrrl alatÍi tfusashźz közös
képviselője pedig 2015. december 1-jétől a Baĺoss 88 Kft. (képviseli: Tibor Tamlás).

Bízom berme, hogy a levelében feltett kérdésekľe sikerült kielégítő vá|asztadnom.

Budapest, 2015. december 10.

Tisztęlettel:
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