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Készült; Á Füzér utca 30 Társasház megrsmételt l{özgvúlésén
Időpont: 2013. április 30. 1B.30 őra_20.31, óra
Helyszín: 1102 Budapest, Füzér u.30 Társasház

Á Társasház közös képl,iselóje tájékoztatja a közgyűlésen
hánt,addal képviseltetik magukat, a meghildetett közgtúlés
közg-úlés kezdőciik.

megjelenteket, hogy 157 /10000 tulajdoni
hatátozatképtelen. 18:30-kor megismételt

Á Társaslráz közös képviselóje tájékoztatja a megismételt közgyűlésen megjeienteket, hogy 3064/10000
tulajdoni hán,vaddal képviseltetrk magukat, a meghirdetett közgyrilés -,.alamennyi napirendi pontban
határozatképes.

l. sz. naoirendi oont: Levezető elnök. iepvzőkönr,,v vezető. 2 ieovzőkönr.,v hitelesítő vá|asztása.
. Az elóírásoknak megfelelóen Török Tarnás felkérte a Tuiajdonosokat a közglúlési usztségviselők
(elnök, jegvzőkönl,v-vezető, jeg,vzőkönyi.- hitelesítók) rtegváIasztásáta.
r A jelenlévők részéről levezető elnöknek Török Tanrást javasolták, egyöntetű szavazással
me gválasztás ra került.
o A jegyzőkönl.r, vezetóiének Törók Tamás közös képviselőt javasolták. Á jegyzókönlv
hitelesítésére Gabay Giila és Ihring Imre rulajdonosok jelentkeztek Miután más javaslat nem érkezett,
Tötök Tamás a tisztségviselők személvét szavazásta bocsátotta.
A kézfeltartással töttént szavazáson a ielenlévők a közgyűlési tisztségviselők személyét
egyhangúan elfogadták.

1 / 2013.04.30 sz. hatátozat

A Füzér utca 30 TársasITáz közg}úlése 3064/10000 igen,0/10000 nem,0/10000 tulaidoni hányad
tartózkodás mellett lörök Tamás közös képviselőt megr,-álasztia levezetó elnöknek és iegyzókön}.r,
r.ezetőnek. Gaba)rGilla és lhring Imre trrlajdorrostársat jeg)rzókön}.r-hitelesítónek,

2. sz. napirendi pont: Beszámoló a Társasház 2012. évi gazdálkodásáról, könywvizsgálói ielentés,
számv izs g álő bizotts ág b eszám olőia. hat átozathozatalla|.

Levezető elnök Á levezető elnök röviden ismerteti a közglnilési meghívóval eglütt kiosztott, írásos
ö s sz e fb glaló t. IChangsúl,v o zv a nébány főbb p on to t:

A tartozók közűl többen éitek és élnek a ielretóséggel és részletfizetésre megállapodást kötnek a

közös képviselettei, sokan azonban még effe sem l.eszik a fáradtságot és egyszerűen csak rrem

fizetnek ezen tulajdonosok ellen a kozos képviselet jogi eljárásokat \<eÁeményezett.
,\ 201,2, ér,re elfogadott költsépyetésben szereplő betuházási tételek a víz és lrószigetelési
munliálatok kivételével mind megvaiósultak.
A Társasház anyag heiyzete stabil, ezért havi kötelezettségeinek eleget tud te,lni a közmií
szolgáltatókkal és eg,véb szerződéses partnereil,el szemben kifizetetlen szárnlála nincs a háznak.

2 / 2013.04.30 sz. hatátozat

,\ Füzér utca 30 Társeslráz közg}nilése 3064/10000 igen,0/10000 nemr 0/10000 tulaidoni hányad

elszámoiást a mellékleteivel eg},ütt a közös képviselet számára a felmenwény kiadható.
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3. sz. napirendi pont 2013. évi költsé§,etés előtetiesztése. határozathozatallal.

A levezetó elnök rör,iden ismertcti a közgpilési nreglrír,ór,al eglütt kiosztott, írásos összefoglalót, majd
tételesen felo]vassa a költségr.,etésben szereplő téteieket. Elmondja, hog.y a 'Iátsasház gazdáIkodása
stabilnak mondható a 2012. évet úgv zártuk, hogy nincs kifizetetlen szarrllája aTársasháznak egletlen egy
közüzeml szd,gáItatő és szerzódéses paítneí felé sem. r\ tulajdonosok 1izetési moráIja változő
tapasztalataink szerint eg}.re többen vannak akik t-Z hónapos késedelemben vannak a közös koltség
fizetéssel. Egyelőre aTársasház gazdálkodása stabil de itt szeretném krhangsúIriozni,hogy ez az egyensúlyi
állapot a nem Ftzető rulajdonosok nöl,ekedésér,el csökken. A Társasháznak nincs más bevételi forrása, mint
a tulajdonosok álta1 megfizetett kozos koltség. A közüzrmi szolgáltatók már 30 napos késedelem esetén
szüneteltetik a szolgáltatásukat. Figlelembe véve a rezsicsökkentést és a teryezeíí beruháásokat a
Számv'usgáIó bizottsággal egyezíene űgyhatározaln[ hogynem változtatunk a közös költségen.

3 / 2072.04.30. sz. hatátozat

A Füzér utca 30 Társasház közg)rilése 3064/10000 igen, 0/10000 nem, 0/10000 tattózkodás mellett
elfoeadia a közös képviselet álnl benwitott 2013. évre l,onatkozó költsésvetést. melvszerint 2013.ianuát
01.-től a közös költséc lakísok saráx ós tárolók esetén 95 Ftlrulaidoni hánlad/hó.

4. sz, napirendi Dont: kamerarendszer kiéoitésével kaocsolatos kérdések megbeszélése
hatátozathozatallal.

Levezető elnök; 2012. ér.,ben a főbejáraú rész felűjitása nregtörtént, kiépítésre került egy vas kapu ami
nagy mértékben növeli a Társasház biztonságát, új chipkártyás beléptetó rendszer került kiépítésre
azonban még mindig vannak olyan részek a Társasházbarr ami illetéktelen behatolás szempontiából
gvenge,Javasoljuk, hogy kerüljön kiépítésre a megfigveló kamerarendszet ahátső kert a mélygatázs és a
Társxház egyéb pontjain. Mivel ezetr beruháÁshoz a tulajdonosok legalább 75"/"-os hozzájárulÁa
szükséges ezért javaslom, hogv a írásbeli szavazás keretén belül döntsö n errő7 a ház.
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A Füzér utca 30 Társasház közglr-rlése 3064/10000 igen. 0/10000 nem, 0/10000 tartózkodás mellett
elfoEadia_ lrosv a közös kéoriselet l5 naoon belül tericssze elő írásbelr szal-azás keretén belül a

kamerarendszer kiéoítésér,el kaocsolatos közsrlílési iavaslatot valamint az...\" iéocsőház 3. emeleri előtetó
kialakítására vonatkozó clóteriesz tést.

Levezeró elnölc Felhívom a tulajdonosok fig},elmét. hogy az írásbeli szavaás mindkét pontiában a

tulaidonosok 75oÁ-os isen szAvazata szükséses a beruháások meskezdéséhez.l

5. sz. naoirendi oont: Fűtés és melegvíz elszámolással kaocsolatos kérdések meobeszélése.

Levezető elnök Á jör-ó hét elején leolr,assuk valamennl.i meleg,-íz órát és hómennyiségmétő őrát.

Szeretnénk minél hamarabb elkészíteni az elszámolásokat de még hlányzika 201,3, ápriiisi gázszámla amint
az megérkezik elkészítjtik az elsÁmolást. A rexicsökkentéssel kapcsolatban szeretném jelezni,hogy ez
érinti a Tfuszsházat is, egyelóre csak kis mértékben fog megjelenni a fűtés és melegvíz elszámolásban,
hiszen az elszámo|ás időszak 201,2.04.30-2013.04.30 időszakra fog elkészúlni a rezsicsökkentés pedig 2013.

ianuártól van.

6. sz. naoirendi oont: Eovebek (hatátozat nem hozható)

Levezető elnök Felkérem a tulajdonosokat, hogy jobban figyeljenek a szrmérgyűjtésre. Nagyméretű
karton, hungarocell, ny,lont valamennf tulajdonos saját költségén száIlftsa el, ne pedig a kukarárolóba
íegye azí,le, ugyanis az FKF Zrt csaka szeméttároló edénlben elhelyezett szemetet sáIlítla eI.
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A hírek szerint újabb szeiektív hulladéktároló edényeket fog kapni a Társasház a sárga tete!ű kukákba
műanyagot és fémet kell gl,rijteni, oűg o kék tetejíí kukákba pap'ttt.I(érem Önöket, ha megérkez nek az űj
szelekúv kukák akkor 

^zt 
íendeltetésszetűen szíveskeCjenek használni, különben az FI{F Zrt, nem fogja

elszállftani!
Á kertben elhelyezett komposztálót felszámolja a Társasbáz mivel egyes rulajdonok nem a megfelelő
módon hasznáIjákazt,

Csabay Csilla: I(orábbi időszakban (2010) egy igen magas célbefizetésit rendelt el a korábbi közös
képviselet, mivel el akarták zÁrni a házban gázt. Yan-e atra lehetóség, hogy ezt a pénzt visszakapják a

tulajdonosold

Levezető elnök: Már kotábbi közglúlésen is r.oit errőI sző és amit akkor mondtam, most is azt tudom
elismételni, hogya célbefizetés visszafizetését nern ámogatla a közös lépviselet. 2 év alatt sikerült a ház
gazdaság helyzetét stabűzál.ni, már nincsenek kintlévóségei a háznak közizemj szolgáltatők felé.
Valamennyl tulaidonosnak előtásra kerűlt 2010, évben ez a céIbetlzetés ezt sokan megfizették és vannak
olyan tulajdonosok is akik csak a később tettek eleget ezen ftzetési kötelezettségriknek, így lehetett
akkoriban elkerülni a gázszolgá|tatásból való l<zarást, Á Társasháznak vannak tartalékai ebből tudja
{inanszírozni a különbözó felújításokat és beruházásokat anélkül, hogy a közös költségben emelést kellene
eszközölni.

Mivel több hozzászőIás nem r.olt, alevezet.ő elnök megköszöni a tulajdonosok részr,ételét és a közg/ílést
20.31-kor bezárja,

K.M.F.
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