
 

 
 

 

Határozati kivonatok 

a Budapest II. kerület Kacsa u. 5. számú Társasház közgyűléséről 
 

A közgyűlés  

időpontja: 2015. október 19. (hétfő) 18 óra 15 perckor   

helye: 1015 Budapest, Csalogány u. 12., a Magyar Társasház Kft. tárgyaló irodája. 

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

tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét a jegyzőkönyvhöz mellékelt 

jelenléti ív tartalmazza. 

 

Megjelent tulajdoni hányadok aránya: 545/1000. 
 

1/2015.(X.19.) KGY. Határozat 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 

1. A 2015. 10.14-én tartandó közgyűlés levezető elnökének Weisz Gábor Miklóst, 

2. a jegyzőkönyv vezetőjének Szakács Árpádot, és a 

3. jegyzőkönyv hitelesítőinek Martinovics Kálmán és Szűcsné T. Mária tulajdonostársakat 

megválasztja. 

Szavazati arányok: 545/1000 igen, 0/1000 nem, 0/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

2/2015.(X.19.) KGY. Határozat  

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban kiküldött napirendet. 
Szavazati arányok: 545/1000 igen, 0/1000 nem, 0/10000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

3/2015.(X.19.) KGY. Határozat  

 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy  

a. felajánlja Pintérné Hervai Borbála Editnek a 4. emeleti, a lakásához kapcsolódó 

folyosórészt 150.000 (azaz százötvenezer)/négyzetméter áron azzal, hogy a 

b. felmérés és az Alapító Okirat módosítással kapcsolatos költségeket átvállalja, a 

módosított alapító okirat dokumentumait a közgyűlés elé terjeszti, továbbá 

c. a felmérés által rögzített négyzetméter összeg befizetését vállalja.  

Szavazati arányok: 434/1000 igen, 111/1000 nem, 0/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

4/2015.(X.19.) KGY. Határozat  

A Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben meghiúsulna a 3/2015.(X.19.) KGY. Határozatban 

rögzített ingatlanrész adásvétele,  

 

a. felajánlja Pintérné Hervai Borbála Editnek a 4. emeleti lakásához kapcsolódó 

folyosórészt örökbérleti szerződésre, 99 év időtartamra 150.000 (azaz 

százötvenezer)/négyzetméter áron azzal, hogy a 

b. az érintett területet felméreti és a rögzített négyzetméter összeg befizetését vállalja, 

c. a bérelt területre közös költséget fizet és 

d. a bérleti szerződés közjegyzői okiratba való foglalásának költségét vállalja. 

Szavazati arányok: 434/1000 igen, 111/1000 nem, 0/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 



 

 
 

 
 

 

 

5/2015.(X.19.) KGY. Határozat  

„A Közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza társasházkezelőjét arra, hogy a  kiválasztott 

ügyvédet megbízza a Szervezeti- és Működési Szabályzat elkészítésével és arra hogy, megkösse a 

szükséges szerződéseket.” 

Szavazati arányok: 545/1000 igen, 0/1000 nem, 0/10000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

 

6/2015.(X.19.) KGY. Határozat 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2015. október 19. napjával a jelenlegi Számvizsgáló Bizottságot 

hivatalából felmenti. 

Szavazati arányok: 434/1000 igen, 0/1000 nem, 111/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

7/2015.(X.19.) KGY. Határozat 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2015. október 19. napjától határozatlan időtartamra a 1055 1025 - 

Kacsa u. 5. sz. Társasház Számvizsgáló Bizottság tagjává választja Szűcsné T. Mária 

tulajdonost. 

Szavazati arányok: 434/1000 igen, 0/1000 nem, 111/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

8/2015.(X.19.) KGY. Határozat 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2015. október 19. napjától határozatlan időtartamra a 1055 1025 - 

Kacsa u. 5. sz. Társasház Számvizsgáló Bizottság tagjává választja Martinovics Kálmán 

tulajdonost. 

Szavazati arányok: 434/1000 igen, 0/1000 nem, 111/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

9/2015.(X.19.) KGY. Határozat  

 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megrendeli a 2011, 2012, 2013, 2014-es évek újrakönyvelését bruttó 

30.000 Ft / év összegért. 

Szavazati arányok: 337/1000 igen, 0/1000 nem, 208/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

10/2015.(X.19.) KGY. Határozat 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 

1. amennyiben a Társasház közgyűlésének 9/2015.(X.19.) KGY. Határozat alapján végzett 

felülvizsgálata során visszaélésekre, valamint számviteli fegyelem megsértésére talál 

nyomot a közös képviselet, arról haladéktalanul tájékoztassa a Társasház Számvizsgáló 

Bizottságát. 

Szavazati arányok: 337/1000 igen, 0/1000 nem, 208/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

 

 

 



 

 
 

 
11/2015.(X.26.) KGY. Határozat 

A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza társasházkezelőjét (Magyar Társasház Kft.), tegyen 

büntető feljelentést ismeretlen tettes ellen, valamint felhatalmazza annak alátámasztására 

szolgáló okirati bizonyítékok átadására. 

Szavazati arányok: 337/1000 igen, 0/1000 nem, 208/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

 

12/2015.(X.26.) KGY. Határozat 

A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza társasházkezelőjét (Magyar Társasház Kft.), hogy 

kezdeményezze az újrakönyvelés eredményeként fellépő esetleges hiány Fizetési Meghagyásos, 

valamint polgári peres eljárás keretében történő érvényesítésére. 

Szavazati arányok: 337/1000 igen, 0/1000 nem, 208/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 

 

13/2015.(X.19.) KGY. Határozat 

A közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazást ad a Magyar Társasház Kelet Kft közös 

képviseletnek Fundamenta lakástakarék-pénztári szerződés megkötésére. A közgyűlés a 641. 

módozat számú 48 hónapos hozamleső számlát választja, melynek adatai a következő: A havi 

megtakarítás 40.000 Ft, a havi számlavezetési díj 150 Ft, a számlanyitás díja 49.300 Ft. A 

befizetés 48 hónap alatt 1.920.000 Ft. A megtakarítás 51 hónap után 2.825.196 Ft. 
Szavazati arányok: 434/1000 igen, 111/1000 nem, 0/1000 tartózkodás 

A jelen lévő tulajdonosok által képviselt tulajdoni hányad mértéke 545/1000. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

 


