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Tisztelt F.arkas Istvánné!

Köszönjiik, hogy megtisztelte onkoľmányzafunkat és a 2O|5' évi közmeghallgatasľa
felszólalást intézętthozzátlk. Engedje meg, hogy felvetéseiľe az a\ábbiakban foglaljam össze
véůaszomat.

A tĺársasházak mtĺködését a taľsashuakűó|, szőIő f003. évi C)oCilII. törvény (továbbiakban:
Tht.) szabályozza.

A Tht. f0|4. fębruaľ 01. napjĺán hatá|yba lépett módosítása éĺtelmében a tźltsashőz
működésének, a tiáľsasház szeweinek és e szervek múködésének t<irvényességi feltigyeletét a
jegyző lttja eI, amely eljĺíľís hivatďból indul, a je.gyzó tĺĺľsashazak feletti törvényességi
feliigyeletének eljĺáľási szabét|yait pedig a I55lf0I5.(VI.25.) Koľm. renđelet (továbbiakban:
Koľm. rendelet) hatátozza meg.

Felhívom szíves Íigyelĺnét, hogy a tciľvényességi felügyelet nem terjed ki azon Ęyekre,
amelyben bírósági, hatósági eljáľásnak van helye.

A töľvényességi felügyeletet gyakoľló jegyző hivatalból e||enőrzi, hogy a térsasház ďapító
okirata, szeľvęzeti-miiködési szabá|yzata és azok módosítĺása megfelel-e a jogszabźlyoknak,
mtĺköđése, kozgyiilési határozata megfelel.e a jogszabźůyokna|Ĺ az alapítő okiľatnak és a
szervezeti-működési szabéiyzafrlak, működése megfelel-e a közgytĺlési határozatban
foglaltaknak, azoĺban az eljáĺása nem iľanyulhat a táľsashráz működésének gazđaságossági
vagy cé|szenĺségi szempontból való ellenőrzésére.

Téljékoztatom, hogy a fe|sző|a]ásában megjelölt Társashaz műköđésével kapcsolatban" a
Budapest Fővaros VIII. keľiĺlet Józsefrľĺíľosi Polgáľmesteri Hivatal jegyz(|je koľábban
töľvényességi feliigyeleti eljĺáľást indított, azonban a2}Lĺ.július 01' napjátólhatlályos Koľm.
rendelet 1. $ (3) bekezdésénęk éľtelmében a jegyzći nem vęhet részt abbaĺ az eljĺáľásban,
aÍnelyben az önkoľmany zat tźłsashźz trrlajđonostarsként éľintett.
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^kJZáÍő 
ok fennaliasara tekintettel, Hivatalunk a megindított ttirvényességi feltigyeleti eljáĺás

iratanyagát felteľjesztette a Budapest Fővaľos Kormanyhivataltlhoz, akik hivatalból fogjak az
eljáĺás lefolytatásara jogosult jegyzőt kij elölni..

Fentieken tűItájékoztatom, hogy ilz|ďszeruen folytatott társashaz-kęze|ői, illetve üzletszeríÍen
folytatott ingatlankezelői tevékenységetaz folytathat, aki a Tht. 54. $-ban, anemzetgazdasági
miniszter hatáskörébe tartoző szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiľől szóló
27l20lf. (VIII. 27.) NGM ľendeletben, vďamint a társashŕnkezelő, az ingat|ankeze|o, az

ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-éľtékelő és -kozvetítő szolgáltatói tevékenység
üzletszeľűen töľténő végzésének feltételeiről és a nyilvantartásba vétel részletes szabźůyďĺrő|

szőLó 23l2OI3 (vI.28.) NGM rendeletben foglalt feltételeket teljesíti. Ezen feltételek

teljesítésének vizsgálataľa hatásköne| azingatlaĺuáĺlalkozás-feltigyeleti hatóság rendelkezik.

Az iĺgatlanvźi|a\kozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséľől szóló 21712009. 6' 2.) Korm.
ľendeletben foglaltak alapjaĺ az uz|etszerú tarsashazkezeIői, és ingatlankezelői tevékenység

tękintetében ingatlanvállalkozás.feliigyeleti hatóságként 20i3. júlíus 01. napjától a fővaľosi és

megyei koľmínyhivatal jaÍasi (fővĺáľosi kerületi) hivatala keľĹilt kijelölésre.

KeľĹiletiinkben fenti feladat e||ätasat Budapest Fővaľos Kormányhivatďa VIII. KerĹileti

Hivatala(l082Budapest,Práteratca2Z.)végzi.

Kéremtajekoztatasomszívesfu domásulvéteIét.

Budapest, 2015. december 8.
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