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JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest II. ker., Bem József u. 12. számú Társasház megismételt közgyűléséről 

 

A közgyűlés  

időpontja:  2013. május 17. 18 óra 

helye:  1027 Budapest, Bem József u. 12., a Társasház pincéje 

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

tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét a jegyzőkönyvhöz mellékelt 

jelenléti ív tartalmazza. 

 

Weisz Gábor Miklós (WGM) köszöntötte a megjelent tulajdonosokat és elmondja, hogy a 17 óra 45 

percre meghirdetett közgyűlés határozatképtelen volt. Megállapította, hogy a megismételt közgyűlés 

határozatképes a megjelent tulajdoni hányadokra tekintet nélkül, annak megismételt volta miatt. A 

megismételt közgyűlésen megjelent tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányadok aránya 

2.747/10.000.  

Ezt követően WGM a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok szerint az 1. napirendi pont 

szerinti tisztségviselőkről szóló határozathoz kért javaslatokat. 

 

A közgyűlés az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadta: 

1/2013. (V. 17.) KGY. Határozat  

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 

1. a 2013. május 17-i Közgyűlés levezető elnökének Weisz Gábort Miklóst, 

2. a jegyzőkönyv vezetőjének Padányi József Dánielt, és  

3. jegyzőkönyv hitelesítőinek Bucher Rezsőné és dr. Szabó Zoltán tulajdonostársakat 

megválasztja. 

Felelős:   Közgyűlés levezető elnöke, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő tulajdonostársak 

Határidő:    2013. május 17. 

 

A Közgyűlés az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadta: 

2/2013. (V. 17.) KGY. Határozat  

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban kiküldött napirendet. 

Felelős:  Közgyűlés levezető elnöke 

Határidő:    2013. május 17. 

 

WGM megadja a szót dr. Szabó Zoltánnak, aki sajnálatát fejezi ki, hogy kevés tulajdonos valamint 

meghatalmazott jelent meg a közgyűlés meghirdetett időpontjára. Dr. Szabó Zoltán javasolja, hogy a 

társasházkezelő által elkészített 2012. évi elszámolásról és a 2013. évi költségvetési terv elfogadásáról 

szóló előterjesztéseket ne tárgyalja meg a közgyűlés és egy későbbi időpontban, új közgyűlés 

összehívásával terjessze újra a közgyűlés elé a fent említett napirendi pontokat. 

 

A Közgyűlés az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadta: 

3/2012. (V. 17.)  KGY. Határozat  

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 3. és a 4. napirendi pontról való döntését elhalasztja, és felkéri 

társasházkezelőjét, hogy a soron következő közgyűlésen terjessze őket elő. 

Felelős:  Társasházkezelő 

Határidő:    2012. június 30. 

 

Egyebek nem lévén WGM 18 óra 29 perckor berekeszti a Közgyűlést. 

Budapest, 2013. június 3. 

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

Bucher Rezsőné Weisz Gábor Miklós Padányi József Dániel dr. Szabó Zoltán 

jegyzőkönyv-hitelesítő közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


