
 
JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest I. ker. Roham u. 3. számú Társasház megismételt közgyűléséről 

 

időpontja: 2013. május 7. (kedd) 18 óra 15 perc 

helye: 1013 Budapest, Roham u. 3. lépcsőházi aula. 

jelenlévők:  a megjelent tulajdonostársak nevét, tulajdoni hányadát, továbbá a távol lévő tulajdonostárs által 

meghatalmazott személyek nevét a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív tartalmazza.  

 

Dr. Horváth-Lugossy Gábor (HLG) köszöntötte a megjelent tulajdonosokat és megállapította, hogy a megismételt 

közgyűlésen megjelent tulajdoni hányadok aránya 3.743.63 / 10.000, a közgyűlés határozatképes. 

HLG a meghívóban szereplő első napirendi pont szerinti a közgyűlés tisztségviselőkről szóló határozatra tesz 

javaslatot. 

A javaslatok után a Közgyűlés az alábbi határozatot egyhangúlag megszavazta: 

1/2013. (V.7.) KGY. Határozat  

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2013. május 5-én tartandó Közgyűlés 

1. levezető elnökének, dr. Horváth-Lugossy Gábort, 

2. jegyzőkönyv-vezetőjének Padányi József Dánielt és 

3. jegyzőkönyv hitelesítőinek Végh Lászóné és dr. Röszler Guidóné tulajdonosokat megválasztja. 

Felelős:  Közgyűlés levezető elnöke 

Határidő:   2013. május 7. 

Felelős:   Közgyűlés levezető elnöke 

Határidő:   2013. május 7. 

Szavazati arányok: 3.142,2/10.000 igen; 612,44/10.000 nem; 480,44/10.000 tartózkodás szavazat 

 

HLG a napirendi pontokról szóló javaslatot teszi fel szavazásra, a Közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

2/2013. (V.7.) KGY. Határozat  
A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban kiküldött napirendet. 

Felelős:  Közgyűlés levezető elnöke 

Határidő:   2013. május 7. 

Felelős:   Közgyűlés levezető elnöke 

Határidő:   2013. május 7. 

Szavazati arányok: 3.142,2/10.000 igen; 612,44/10.000 nem; 480,44/10.000 tartózkodás szavazat 
 

HLG előadja a közgyűlés harmadik napirendi pontját, a Társasház 2012. évi beszámolójáról szóló előterjesztést. 

 

Elmondja, hogy a Társasház bevételei a 2012. évi költségvetési tervbe foglalt célokhoz képest alulmaradtak, a 

közös költség meg nem fizetéséből származó hátralékok megközelítették a 1,5 MFt-ot 2012. december 31-vel, a 

Társasház üzemeltetését ez jelentős mértékben megnehezíti. 

 

Tulajdonosi hozzászólás érkezik, hogy tudomásuk szerint Borsos Krisztina tulajdonostárs Görögországban lakik 

életvitelszerűen. 

 

Tulajdonosi kérdés érkezik a közgyűlés levezető elnökéhez, hogy műszaki szempontból ki lehet-e zárni a nem 

fizető tulajdonosokat a közszolgáltatásokból. 

 

18 óra 26 perckor megérkezik Dr. Szilvássy Zoltán, így a közgyűlésen jelenlevő tulajdoni hányadok aránya 

4235,08 / 10.000–ra módosul. 
 

Tulajdonosi kérdés érkezik Dr. Horváth-Lugossy Gáborhoz a klíma berendezések ügyében. HLG tájékozatja a 

tulajdonosokat, hogy a klíma rendszert építő cég végelszámolás alatt áll, a társasház követelésének érvényesítése 

érdekében a társasházkezelő megtette a szükséges jogi lépéseket. 
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Dr. Kurdi Gábor tulajdonostárs javaslatot tesz, hogy egyéb jogszerű tevékenységgel legyen gyorsítva a 

kintlevőségek behajtásának folyamata, az Erste Ingatlanlízing Zrt. tartozásának behajtása esetén akár a média 

bevonásával is.  

 

Dr. Szilvássy Zoltán kér szót, aki tájékoztatja a közgyűlésen jelenlevő tulajdonostársakat, hogy legutóbbi értesülése 

szerint a végelszámolási eljárást már lefolytatták. 

 

Dr. Tancsa Nóra és Dr. Kurdi Gábor tulajdonostársak szóbeli meghatalmazást adnak Dr. Szilvássy Zoltán részére a 

megismételt közgyűlésen való képviseletre, aki elfogadja a meghatalmazást. 

 

Kérdés érkezik, hogy a Társasház klimatizálását mobil hűtő rendszerrel meg lehet-e oldani, de a közgyűlés levezető 

elnöke és több tulajdonos szerint nem tud megfelelő megoldást nyújtani. 

 

HLG ezután szavazásra teszi fel a közgyűlés harmadik napirendi pontja szerinti, a Társasház 2012. évi 

beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést. 

 

A közgyűlés elfogadta az alábbi határozatot. 
 

3/2013. (V.7.) KGY. Határozat  

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a 2012. évi időszakról szóló beszámolót, és megadja a jóváhagyást a 

közös képviselő (társasházkezelő) részére. 

Felelős:   Közgyűlés levezető elnöke 

Határidő:   2013. május 7. 

Szavazati arányok: 3.142,2/10.000 igen; 612,44/10.000 nem; 480,44/10.000 tartózkodás szavazat 

 

HLG előadja a közgyűlés negyedik napirendi pontját a Társasház 2013. évi költségvetésének elfogadásáról. 

 

A 2012. évi beszámolóban bemutatott tényekre hivatkozva, elmondja, hogy a Társasház jelenleg „minimál” 

költségvetéssel rendelkezik, a tulajdonosi összetétel, a közös költség tartozások, valamint a fizetési morál miatt 

szükséges a közös költség fizetési kötelezettség emelése. HLG elmondja, hogy csak így szűntethető meg a 

Társasház állandó fizetésképtelensége. 

 

Tulajdonosi kérdések érkeznek a Társasház kintlevőségeivel kapcsolatban, valamint az Erste Bank Hungary Zrt. 

közös költség tartozását illetően, amely kérdésekre a közgyűlés levezető elnöke válaszol. 

 

További kérdéseket követően HLG szavazásra teszi fel a meghívóban kiküldött negyedik napirendi pont szerinti 

határozati javaslatot. 

 

A közgyűlés az alábbi határozatot elfogadta. 

 

4/2013. (V.7.) KGY. Határozat  

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a társasházkezelő által benyújtott 2013. évre vonatkozó „B” 

költségvetési tervet. 

Felelős:   valamennyi tulajdonos, társasházkezelő 

Határidő:   2013. december 31. 

Szavazati arányok: 3.142,2/10.000 igen; 1092,88/10.000 nem; 0/10.000 tartózkodás 

 

A közgyűlés levezető elnöke előadja a Számvizsgáló Bizottság összetételének változásáról szóló, ötödik napirendi 

pontot. 

 

HLG elmondja, hogy Hajas Tamás tulajdonostárs számvizsgáló bizottsági tagságáról való lemondását jelezte a 

társasházkezelő felé, megköszöni a Társasház érdekében végzett munkáját. 

 

HLG kéri a tulajdonosokat, hogy jelentkezzenek vagy jelöljék egymást a Társasház számvizsgálói tisztségére. 

Tulajdonosi hozzászólásokat követően, valamint a beérkezett jelöléseket követően, szavazásra teszi fel Végh 

Lászlóné számvizsgáló bizottsági tagnak való megválasztásáról szóló határozati javaslatot. 
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A közgyűlés az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadta. 

 

5/2013. (V.7.) KGY. Határozat  

A Közgyűlés úgy dönt, hogy határozatlan időtartamra a Társasház Számvizsgáló Bizottsági tagjává választja 

Végh Lászlónét (lakóhely: 1013 Budapest, Roham u. 3.). 

Felelős:   Végh Lászlóné, társasházkezelő 

Határidő:   2013. május 7. napjától folyamatos 

Szavazati arányok: 4235,08/10.000 igen; 0/10.000 nem; 0/10.000 tartózkodás szavazat 

 

HLG ismerteti a közgyűlési meghívóban kiküldött hatodik napirendi pontot a megtakarítási (lakás) kassza 

szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 

 

Elmondja, hogy a Társasházaknak felújítási ( megtakarítási ) számlával kell rendelkezniük, amelynek célja, hogy az 

idő múlásával bekövetkező állagromlás miatt szükséges megfelelő tőkének az összegyűjtése. A Társasházak 

esetében egyes műszaki meghibásodások esetén, valamint a szükséges karbantartások miatt, jelentős mennyiségű 

pénzeszközre lehet szükség. 

 

Jelenleg a legjobb megtakarítási forma a lakástakarék-pénztár szerződés, ugyanis a Magyar Állam 30%-os 

támogatást nyújt e szerződések esetén. Szükség esetén pedig előfinanszírozásra is alkalmas, amely kedvezőbb 

feltételekkel rendelkezik, mint a banki hitel -, valamint kölcsönszerződések. 

 

Tulajdonosi hozzászólásokat követően a Közgyűlés az alábbi határozatot fogadta el.  

 

6/2013. (V.7.) KGY. Határozat  

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 

1. megbízza társasházkezelőjét (Magyar Társasház Kft.; képviseli Weisz Gábor Miklós ügyvezető), a 

Társasházra vonatkozó adószám igényelésével a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. 

2. felhatalmazza társasházkezelőjét (Magyar Társasház Kft.; képviseli Weisz Gábor Miklós ügyvezető), 

hogy a Társasház a közös tulajdonában álló épületrészeinek felújításához, korszerűsítéséhez szükséges 

pénzügyi források biztosítása céljából az OTP Lakástakarékpénztár Rt.-vel OTP lakáselőtakarékossági 

szerződés kössön (havi 40.140 Ft/ hó összegű Lakástakarékpénztári termék HOZAM PLUSZ 5 

módozatát, 48 havi futamidőre). 

3. megbízza a Magyar Társasház Kft ügyvezetőjét, Weisz Gábor Miklóst, hogy egy személyben e fölötti 

rendelkezés tekintetében az OTP LTP valamennyi ügyében eljárjon, aláírjon. 

4. tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésével számlanyitási díjfizetési kötelezettsége keletkezik. 

5. tudomásul veszi továbbá, hogy a választott módozat szerint vállalt rendszeres betétbefizetést havonta 

legkésőbb a tárgyhó 12. napjáig kell a megtakarítási számlára megfizetni. 

Felelős:   társasházkezelő 

Határidő:   2013. június 30. 

Szavazati arányok: 4235,08/10.000 igen; 0/10.000 nem; 0/10.000 tartózkodás szavazat 
 

Sióréti Antónia elmondja, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. közös költség tartozásának az ügyében személyes jár el 

a bank központi irodájában. 

 

Tulajdonosok kérik, hogy a hirdetőtáblán szereplő liftszerelőnek az elérhetősége legyen lecserélve, ugyanis a 

telefonszámon nem a szerelő jelentkezik be. 

 

Egyebek nem lévén HLG 20 óra 11 perckor berekeszti a közgyűlést 

 

K.m.f. 

 

 
…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 

Végh Lászóné dr. Horváth-Lugossy Gábor Padányi József Dániel dr. Röszler Guidóné 

jegyzőkönyv-hitelesítő közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


