
Jegyzdkonyv

az 6buda 113. sz. Ta'rsasha'z VI. emeleti atjardban 2015. oktdber 15-£n 18:30-kor megtartott
megismetelt rendkfvuli k6zgyflle'ser<5l

Molnar Erzsebet 18:21-kor Udv6z6lte a megjelenteket es megallapi'totta, hogy a rendkivilli
kdzgyiilesen a tulajdoni hanyad 48.5 1%-a jelent meg. A kozgyules kezdese a jelenleti ivek
hosszadalmas alairasa miatt kesett.

Molnar Erzsebet 18:30-kor megnyitotta a tarsashaz megismetelt rendkfvuli kozgyiileset. A
kozgyiiles a megjelentek szamara tekintet nelkill hatarozatkepes. A kdzgyiilesen a kQzos tulajdon
48.51% van jelen.

1. Tisztsegviseldk megvalaszta"sa, hatarozatk^pesseg megailapitasa, napirend elfogadasa

Molnar Erzsebet a kozgyulesnek Szauter Viktoriat javasolja levezeto elnoknek.
A kozgyules Szauter Viktoriat valasztja levezeto elnoknek.
Igen: 4851/10000 tulajdoni hanyad (tovabbiakban th.) Nem: 0/10000 th. Tartozkodott: 0/10000
th.

A levezetfi elnok atveszi a szot es javaslatot tesz a jegyzokonyv-vezeto szemelyere.
A kozgyules Molnar Gyorgyot valasztja jegyzok6nyv vezetonek.
Igen: 4851/10000 th. Nem: 0/10000 th. Tartozkodott: 0/10000 th.

Molnar Gyorgy javasolja, hogy a kozgyiilesrol kesziiljdn hangfelvetel a jegyzokSnyv konnyebb
elkeszithetosege erdekeben.

A kGzgyiiles elfogadja, hogy a kozgyiilesrol hangfelvetel kesziil.
Igen: 4851/10000 th. Nem: 0/10000 th, Tartozkodott: 0/10000 th.

A levezeto elnSk javaslatot tesz a jegyzokonyv hitelesitok szemelyere.

A kozgyules Wack Gergelyt es Vas-Zoltanne Dr. Feher Zsuzsannat valasztja jegyzokonyv
hitelesitonek.
Igen: 485 1/1 0000th. Nem: 0/10000 th. Tartozkodott: 0/1 0000th.

Berko Paine felvetette, hogy a Kozos kepviselo visszahivdsa es az Uj kozos kepviselo vdlasztdsa
napirendi pontok targyalasi sorrendjet meg kene cserelni, hogy elkeruljunk egy esetleges
kellemetlen helyzetet, amikor nines a tarsashaznak kdzQs kepviselqje. A levezeto elnok es tobb
tulajdonos szerint a napirendek felcserelese nem indokolt.

A 27/2015. sz. hatarozat:

A kozgyules elfogadja az alabbi javasolt napirendi pontokat:
2. Kij/os kepviselo visszahivasa

3. Szamvizsgalo Bizottsag visszahivasa

4. Uj kozos kepviselo valasztasa

5. Uj Szamvizsgalo Bizottsag valasztasa

Igen: 4851/10000 th. Nem: 0/10000 th. Tartozkodott: 0/10000 th.

A kozgyiilesre ekkor erkezett meg Szoke Anita, ezzel a k6zgyule"sen reszt vevo tulajdoni hanyad
49.16%-ran6tt,
A napirendhez nem kapcsolodo eszrevetel, hogy a tarsashazban nem megfelelo a takaritas
minosege. A hazban meg poloskat es csotanyt is talaltak az ehniilt idoszakban, fgy megfeleld
takaritasrol stirgosen gondoskodni kell.
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2. Kozos kepviseld visszahivasa

Szauter Viktoria roviden ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolodo hatarozati javaslatot.

Molnar Gyorgy az eredeti hatarozati javaslat szovegehez ket eszrevetelt tesz: Az SZMSZ szerint
eleg 30 nap ugyviteli idoszakot biztosftani Keve Karoly reszere, valamint a napirendi pont cimet
bele kell foglalni a szovegezesbe, igy ort a ,,felmenti" szo helyett a ,,visszahivja" szot javasolja.

A napirendi ponthoz mas erdemi hozzaszolas nem tortent. A modositott hatarozati javaslatot a
levezeto elnok szavazasra bocsajtja.

A 27/2015. sz. hatarozati javaslat:

2015. oktober 16. da tu initial a Kozgyiiles visszahivja Keve Karolyt a kozfis kcpviscloi tisztsege
alol es az uj kSpviselet megvalasztasaig a Tarsashazi torveny es az SZMSZ ide vonatkozo
bekezdese alapjan (max. 30 nap) ugyvivoi feladattal bizza meg. Az ugyviteli idoszak alatt
szerzodeseket nem kothet, modosithat, szuntethet meg. Koteles a tarsashaz tizembiztonsagat
biztosftani az atmeneti idoszak alatt. A kibocsatott szamla ellenerteket a tarsashaz
iratanyaganak Atadas-atveteli jegyzokonyvenek alairasa es az iratok atadasa utan folyositja a
tarsashaz.
Igen: 4728/10000 th. Nem: 0/JOOOOth. Tartozkodott: 188/10000 th.

3. Szamvizsgald bizottsag visszahivasa

Szauter Viktoria levezeto elnok rdviden ismerteti, hogy a tulajdonosok szeretnek visszahivni a
Szamvizsgalo Bizottsagot. Az SZVB egyetlen ismert tagja sines jelen.

A tulajdonosok kerdezik, hogy mit lehet tudni az SZVB tagjairol. Molnar Gyorgy elmondja, hogy
Marosvari Imren kiviil csak nehai Szarvas Sandor ismert, aki 2014 decembereben sajnos elhunyt.
Felesege, Szarvas Sandorne, szinten megerositette ferje halalat. A harmadik tag neve nem ismert.
Wack Gergely ugy gondolja, hogy erdemes lenne rogziteni Marosvari Imrevel kapcsolatos
problemakat is. Szauter Viktoria levezeto elnok azt javasolja, hogy ne hiizzuk az idot feleslegesen
az indoklassal, mivel ezektol a korulmenyektol fuggetleniil jogunkban all visszahivni az SZVB-t.
A 2. sz. hatarozati javaslat:

2015. oktober 16. datummal a kozgyules visszahivja a Szamvizsgalo Bizottsag elnoket es
minden tagjat.
Igen: 4820/10000 th. Nem: 0/10000 th. Tartozkodott: 96/10000 th.

4. Uj kozos kepviseld" v l̂asztasa

Szauter Viktoria 'evezeto elnok a kozgyules ele terjeszti a napirendi pontot. A tarsashaz elozetesen,
informalis szavazason a tarsashazkezelesre jelentkezett 10 jeloltbol kivalasztott 3-at.

Berko Paine szerint korai meg dontest hozni az uj kozos kepviselot illetoen, mivel nem all
rendelkezesunkre a donteshez minden fontos adat. Szuksegesnek tartja egy dontes elokeszitesi
folyamat beiktatasat, amely soran az arra erdemes jeloltek hatterellenorzeset sokkal melyebben
elvegzik. Berko Paine keszitett is egy ilyen anyagot, melyet Molnar Gyorgy eljuttatott az elozetes
szavazason kivalaszott harom kepviselo jelolthoz. Az adatok szemelyes jellege miatt ezeket a
k^rdoiveket nem adtak kozre, de fontosnak tartja, hogy azokat egy bizottsag alaposan megvizsgalja.
Hibbeyne Joo Marta szinten ugy latja, hogy nem tudunk megalapozott dontest hozni, mivel a 3
jelOlt kozul 2-rol kOnnyen kiderttlhet, hogy nem alkahnasak a feladatra, ezert nem az elso harom,
hanem az elso 6t jel5ltbol kellene valasztani.
Vas-Zoltanne Dr. Feher Zsuzsanna ellenvelemenyenek adott hangot. Szerinte a dontest hosszu
folyamat elozte meg, a lakok boseges, hosszu anyagokat kaptak a jeloltekrol. A tulajdonosi
kdzosseg erett, felnott emberekbol all, meg tudjak hozni a donteseiket. A haz helyzete nem engedi
meg, hogy tovabb hiizzuk az idot.
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Molnar Gyo'rgy elmondja, hogy egy tarsashaz eleteben harom iranyftoszerv van: a kozos kepviselo,
az SZVB es a kdzgyiiles. A kozgyiiles csak ritkan kap - akkor is csak kozvetve - informaciot a
kozos kepviselo tevekenysegerol. Az SZVB-nek viszont sokkal tobb informacid all rendelkezesere,
6k melysegeben latnak bele a haz ugyeibe, igy az sokkal fontosabb, hogy olyanok legyenek az
SZVB-ben. akik tenylegesen felugyelik a kOzOs kepviselo tevekenyseget. A lakok felelossege sem
elhanyagolhato emellett, nekik jelezniiik kell a problemakat es nem szabad minden iranyftast
atengedni a megvalasztott kepviseloknek.

Szauter Viktoria ligy latja, hogy a napirendi pont megtargyalasa harom fo irany menten mehet
tovabb. Vagy most dont a kozgyiiles az uj jeloltrol, vagy elnapolja a kerdest, vagy jelolobizottsagot
vaiaszt. Szavazasra bocsatja a kerdest, hogy a tulajdonosi k6r melyik megoldas mellett szeretne
maradni:

Dontes a kozgyulesen: 4728/10000 th. Dontes elnapolasa: 0/10000 th. Jel516bizottsag alh'tasa:
188/10000 th.

A tarsashaz a kozgyulesen hataroz az uj jeloltrol. Kozben megerkezett a kozgyiilesre meghivott
harom jelb'lt, a tulajdonosi kozosseg meghallgatta a jeldltek bemutatkozasat.

A jeloltek bemutatkozasanak sorrendje:

• Exakt-Unio Kft. - Meszaros Istvan

• Zold es Zold Ingatlankezelo Kft. - Zold Imre

• Obudai Vagyonkezelo Zrt.

Grets Gabor megkerdezi, hogy a regi szavazas eredmenye mennyiben lesz figyelembe veve a
mostani szavazasnal. Molnar Gyorgy tajekoztatja a kozgyiilest, hog\ a korabbi szavazas az ott
leirtaknak megfeleloen informalis szavazas volt, annak eredmenye nem szamit bele a mostani
szavazas eredmenyebe.

A jeloltek meghallgatasa utan a levezeto elnok szavazasra bocsajtja, hogy a kozgyiiles melyik
jelolttel szeretne egyuttmukodni.

Exakt-Unio kft: 3789/10000 th. Zold es Zold kft.: 813/10000 th. Obudai Vagyonkezelo kft:
130/10000 th. Tartozkodott: 184/10000 th.

A tarsashaz dontese alapjan Meszaros Istvan segft a kozgyiilesi hatarozat helyes
megszovegezeseben. Jelzi, hogy fontos, hogy a szerzodeskotessel az SZVB-t kell megbizni es a
banki alairasrol is rendelkezni kell a hatarozatban. A modositott kSzgyiilesi hatarozati javaslatot
Szauter Viktoria szavazasra bocsatja.

A 3. sz. hatarozati javaslat:

2015. oktober 17. datummal a tarsashaz uj kozos kepviselot vaiaszt es megbizza az Exakt-
Unio kft.-t, melytek ugyvezetoje Meszaros Istvan, hogy lassa el az Obuda 113. sz. Tarsashaz
kozos kepviseletet, felkeri ezen kivul a Szamvizsgalo Bizottsagot, hogj' kdsse meg az erre
vonatkozo szerzodest az Exakt-Unio kft.-vel. A tarsashiz felhatalmazza Meszaros Istvant, az
Exakt-Unio kft. ugyvezetojet, hogy mint leendo kozos kepviselo a Tarsashaz OTP banknal
vezetett 11703006-20008237 szainldszamu szamlajan, mint elso banki alairo bejegyzesrc
keriiljon, ezzel egy idoben Keve Karolyt torolni kell az elso banki alairdi helyrol.

Igen: 4916/10000 th. Nem: 0/10000 th. Tartozkodott: 0/10000th.
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5. Uj Szamvizsgalo Bizottsag vaiasztasa
Szauter Viktoria levezeto elnok felkeri a kozgyiilesen jelenlevoket, hogy jelentkezzenek a
Szamvizsgalo bizottsag harom megiiresedett helyere.

Az irasos eloterjesztes szerint Molnar Erzsebet, Grets Gabor, Likerne Fabian Rita jelentkeztek.
Molnar Erzsebet konyvelokent dolgozik, igy 6 szamvitelt szempontbol tudja tamogatni a bizottsag
munkajat. Molnar Gyorgy ismerteti: Likerne Fabian Rita csaladi okokbol nem tudja vailalni a
megbizatast, igy 6 visszalep. Az SZVB elnoket szotobbseggel valasztja.

Hibbeyne Joo Marta vallalta a tarsashaz nagyobb mertekii beruhazasainak muszaki/szakmai
attekinteset, mivel ilyenjellegiitapasztalartal rendelkezik.
Molnar Gyorgy ismertette a Szamvizsgalo bizottsagra vonatkozo fontosabb szabalyokat, majd
jelezte, hogy 6 is vallalja a Szamvizsgalo bizottsagi tagsagot. Torvenyi akadalya nines, hogy negy
jelolt legyen a Szamvizsgalo bizottsagban.

Szauter Viktoria levezeto elno'k szavazasra bocsatja egyenkent a jelolteket. Minden jeloltet
egyhangiilag tarnogat a kozgytiles.
A 4. sz. hatarozati javaslat:

2015. oktober 16. datummal a tarsashaz uj Szamvizsgalo Bizottsagot valaszt, melynek tagjai
Molnar Erzsebet, Grets Gabor, Hibbeyne Joo Marta es Molnar Gyorgy.
Igen: 4594/10000 th. Nem: 0/10000 th. Tartozkodott: 0/10000 th.
A Szamvizsgalo Bizottsagi tagok sajat magukrol nem szavazhatnak, igy 6k a szavazas soran
tartozkodtak.

Tobb kerdes es hozzaszoias nem leven a levezeto elnok berekesztette a kSzgyiilest 20:09-kor.

kmft.

' ( ;
Szauter Viktoria Molnar Gyorgy
levezeto elnok jegyzokonyv vezeto

Wack G&ge1!̂  / Vas-Zoltanne Dr. Fehef ~£siizsanna
jegyzokonyv hitelesito jegyzokdnyv hitelesito
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Kiegesztio Jegyzokonyv

az Obuda 113. sz. tarsashaz 2015. oktober 15-en 18:30-kor,t

megismetelt kb'zgyuleserol

A kozgyulesen meghozott hatarozat vegleges jegyzokonyvi szovegebol sajnalatosan kimaradt ket
megszavazott efem. A hatarozat szovege helyesen az alabbi:

A 30/2015. sz. hatarozat:

2015. oktober 17. datummal a tarsashaz uj kozos kepviseldt valaszt, megbl'zza az Exakt-Unio Kft.-t,
- melynek ugyvezetdje Meszaros Istvan -, hogy lassa el az 6buda 113. sz. Tarsashaz kozos
kepviseletet 2016. december 31-ig, amely szerzddest a Tarsashaz a 2016. ev soran, kdzgyulesi
hatarozattal hat^rozatlan idore meghosszabbithat. Felkeri ezen ki'viil a Szamvizsgaio Bizottsagot,
hogy kosse meg az erre vonatkozo szerzodest az Exakt-Unio Kft. iigyvezetdjevel. A tarsashaz
felhatalmazza Meszaros Istvant, az Exakt-Unio Kft. ugyvezetojet, hogy mint ieendo kozos kepviselo
a Tarsashaz OTP banknal vezetett 11703006-20008237 szamlaszamu szamlajan, mint elso banki
alairo bejegyzesre keriiljon, ezzel egy idoben Keve Karolyt torolni kell az eisS banki aSafroi helyrol.
Masodik helyen a Szamvizsgaio Bizottsag tagjai jogosultak az alaftasra.

lgen:4916/10000 th. Nem;0/10000 th. Tartozkodott:0/I0000 th.

Budapest, 2015. oktober 26.

Szauter Viktoria

levezeto elnok

Molnar Gyorgy

jegyzfikonywezeto

Wack Gergely

jegyzokonyv hitelesttfi

Hibbeyne Joo Marta

1. tanu

Vas-Zoltanne Dr. Feher ?suzsanna


