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Alulirott Nagygyorgy Tibor meghatalmazott a PRO-DIECI Ingatlanfejleszto Korlatolt
Felelössegü Tarsasag (szekhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.; cegjegyzekszam: 01-09-889786;
adoszam: 14119400-2-41; a tovabbiakban: Tarsasig) csatolt meghatalmazassal igazolt kepviseleteben,
hivatkozassal az Orkik altal a Budapest, II. keriilet, belterillet 13870 helyrajzi számü ingatlannak (a
tovabbiakban: Ingadan) a MTESZ „f.a.." (szekhelye: 1055 Budapest, Kossuth ter 6-8., nyilvantartasi
szama: 13.PK.60.431/1989) tulajdonat kepez6 2823/3071 aranyd tulajdoni hanyada ertekesItesere megtett
nyilvanos palyazati felhivasra, az alabbi nyilatkozatot kivanom tenni:

Tajekoztatom Onoket es bejelentem, hogy a Tarsasagot a Po 'girl Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi V.
torveny (Ptk.) 5:81. § (1) bekezdese alapjan elOvasarlasi jog illeti meg, mint az Ingatlan tulajdonostarsit,
amely elOvisarlasi joggal a Tarsasag elni kivan.

Bejelentem tovabba, hogy F6varosi Torvenyszek joger6s Iteletevel elrendelte az Ingatlanon fennall6
kozos tulajdon megsztinteteset az Ingatlan tarsashazza torten6 alakitisaval. Ezzel kapcsolatban a F6varosi
Torvenyszek tajekoztatisa alapjan a tarsashaz bejegyzese irant a birOsig a napokban keresi meg az
illetekes kormanyhivatalt. Az itelet ertelmeben a Tarsasigot a tarsashaz bejegyzeset kovet6en is megilleti
az Ingatlan MTESZ „fa." tulajdonaban lev6 tulajdoni hanyadara az elOvisarlasi jog, amely elOvisarlasi
joggal a Tarsasag ebben az esetben is elni kivan.

Tajekoztatom tovabba Onoket, hogy a Tarsasig, mint felperes, valamint a Gepipari Tudomanyos
Egyestilet (szekhelye: 1027 Budapest, F6 u. 68., nyilvantartisi szama: 01-02-0000401), mint I. rendu
alperes es a BBM Consulting Korlatolt FelelOssegii Tarsasag (szekhelye: 1122 Budapest, Rath Gyorgy u.
24. fsz. 1., cegjegyzekszama: 01-09-172703), mint II. renthl alperes kozott per van folyamatban.

A per targyat az alperesek k5zOtt az Ingatlan Gepipari Tudomanyos Egyesulet tulajdonaban lev6
tulajdoni hanyada, valamint a BBM Consulting Korlatolt FelelOssegil Tarsasig tulajdonat kepez6 ingatlan
vonatkozasaban megkotott csereszerz6des ervenytelenne (semmisse) nyilvanitisa, ez alapjan a Gepipari
Tudomanyos Egyesiilet Ingatlanban fennallO tulajdonjoganak visszajegyzese, valamint a BBM Consulting
Korlatolt FelelOssegii Tarsasig aka' a Gepipari Tudomanyos Egyesalet reszere megtett veteli ajanlatnak
az elOvisarlisi jog gyakorolhatOsaga erdekeben a Tarsasiggal teirten6 kozlesere keitelezes kepezi.

Tajekoztatom Onoket, hogy amennyiben a birOsag a Tarsasig fenti kereseti kerelmeinek helyt ad, abban
az esetben a Tarsasigot az Ingatlan Gepipari Tudomanyos Egyestilet reszere visszajegyzesre kertil6
tulajdoni hanyada vonatkozasiban is elOvisarlisi jog illeti meg, amely elOvasarlasi jogaval a Tarsasag
szinten elni kivan, tekintettel arra, hogy a Tarsasag feltett szandeka az Ingatlan kizarOlagos tulajdonanak a
megszerzese.

Tajekoztatom tovabba OnOket, hogy amennyiben a birosig a Tarsasag fenti kereseti kerelmeinek helyt ad,
es a palyazati felhivisra a nyertes ajanlatot a BBM Consulting Korlatolt FelelOssegil Tarsasag teszi, abban
az esetben a Ptk. 5:81. § (1) bekezdeseben meghatarozott elOvasarlasi jog a Tarsasagot a BBM Consulting
Korlatolt Felel6ssegii Tarsasaggal, mint harmadik szemellyel szemben is megilleti.
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Kerjuk, hogy a jelen bejelentesben rendelkezesre bocsatott informaci6kat a palyazati felhivisra ajanlatot
benyi.ijt6 palyazOk szarnara is tegyek elethetOve.

Budapest, 2016. november 2.

Tisztelettel,
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Korlatolt Felelossegif Tarsasag
kepviseli: Nagygyorgy Tibor meghatalmazott
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A Gepipari Tudomanyos Egyesiilet (szekhelye: 1027 Budapest, F6 u. 68., nyilvintartisi szama: 401
statisztikai szamjele: 19815682-9412-529-01, kepviseli: Dr. Takics Janos elniik) 150/3071 aranyti
tulajdonos, SZVT Kutatisi es Fejlesztesi Kozpont (szekhelye: 1126 Budapest, Orbinhee (it 14.,
nyilvantartasi szima: 384 statisztikai szamjele: 19815936-9112-529-41, kepviseli: dr. Svab Peter eln8k)
34/3071 aranyu tulajdonos, Muszaki es Termeszettudomanyi Egyesuletek Szovetsege (szekhelye:
1050 Budapest, Kossuth Lajos ter 6-8., nyilvantartisi szama; 405, statisztikai szamjele: 19816140-9412-
522-01, kepviseli: Sziicsne Posztovics Ilona f6igazgat6) 2823/3071 aranyti tulajdonos, es a PRO-DIECI
Ingatlanforgalmaz6 Kft. (szekhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cegjegyzekszama; 01-09-889786,
statisztikai szamjele: 14119400-6810-113-01, kepviseli: Adam Ivan Ilkovits es Szklename Paj Krisztina
iigyvezet6k) 64/3071 aranyti tulajdonos, mint alapitOk tovabbiakban: Alapft6k), mint a Budapesti 1.
Szam6 Fadhivatal (a tovabbiakban: F81dhivatal) aim! 13870 helyrajzi szam alatt nyilvantartott,
termeszetben a 1027 Budapest, F6 u. 66. alatti, 3071 m2 teriiletii, kivett lak6haz, irodahaz, udvar
megnevezesti ingatlan (a tovabbiakban: Ingatlan) tulajdonosai az Ingatlanon alio irodaepilletet (a
tovabbiakban: EN let) a tarsashazakr61 sz616 2003. evi CXXXIII. torveny (a tovabbiakban: Tt.)
rendelkezeseinek megfelel6en, „Fii u. 66..Tarsashaz" nev alatt tarsashazza (a tovabbiakban: Tarsashaz)
alaki tot talc.

u. 66. Tarsashaz" (dm: 1027 Budapest, F6 u. 66., a „Tarsashaz") Buclapesten, 2013. jimius ho 12.
napjan tartott kozelesen a Hatarozatok Konyvebe 3/2013/06.12. szarn alatt bejegyzett, az osszes
tulajdoni hanyadok 10.000/10.000 reszet kepvisel6 Alapit6 hatarozatival ellogadta az alabbi Szervezeti-
milkodesi Szabilyzatot („Szabilyzat"):

ALTALANOS RENDELKEZESEK

A Szabilyzat e1fogadisar61 sz616 kozgyiilesi hatarozat elfogadisival a Tarsashaz kozosseg tagjaira es
jogutodaikra a Szabilyzat el6Ithsai katelez6ve valnak. A Szabilyzatban adott felhatalmazisokat a
kozgyillesi hatirozat elfogadasival megadottnak kell teldnteni.

A tulajdonostarsak jogosultak es katelesek a jelen Szabilyzat rendelkezeseit megismerni, es az abban
foglaltakat betartani. Az t'aj tulajdonostarsakat ugyanazon a jogok illetik, illetve katelezettsegek terhelik,
amelyck az 6ket megel6z6 tulajdonostarsat illettek, vagy terheltek.

A Tarsashaz Szabilyzatat a kozgyales az osszes tulajdoni hanyad szerinti egyhang6 szavazattal letrejOvo
hatirozatival allapitja meg, es annak - az elfogadisara vonatkozo szabilyokkal egyez6 formaban Cs modon
torten6 - modositisa is a kozgyiiles hatiskorebe tartozik.

A hatirozat tigy is meghozhato, hogy a Vizi:is kepvisel6 felhivisara az irasbeli hatirozati javaslatrOl a
tulajdonostarsak inisban szavaznak. Az irisbeli szavazis eredmenyet a kozos kepvisel6 - a szavazisra
megjelolt hatariclat kovet6 nyolc napon bell koteles a tulajdonostarsakkal irisban kozolni.

A Szabalyzat tervezetet, a kozgyiiles megtartisit, illet6leg az irisbeli szavazisra kitilzatt hatarid6t
megel6z6 tizenot munkanappal korabban a tulajdonostarsak reszere meg kell kuldeni.

Ha az frisbeli szavazas eredmenytelen, vagy barmely tulajdonostars kozgyiiles tartasit kerik, a kozos
kepviselo 60 napon beliil a kozgyillest koteles osszehivni. A kozgy61esre es az irisbeli szavazisra
vonatkozo reszletes szabilyokat a kozgytilesre vonatkoz6 fejezet tartalmazza.

A Szabalyzatot, illetOleg annak madositisat az ingatlan-nyilvantartisi iratokhoz kell csatolni.
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I. FEJEZET

A TULAJDONOSTARSAK KCLON TULAJDONANAK HASZNALATARA,
HASZNOS1TASARA

Valamennyi tulajdonostarsat kiilan tulajdona tekinteteben megillcti a birtoklas, a basznalat, a hasznok
szedese es a rendelkezes joga; a tulajdonostars c jogait azonban nem gyakorolhatja a tobbi tulajdonostars
joga es torvenyes ercieke serelmevel, valamint a jelen Szabilyzatban foglalt eleCirasok megszegesevel.

A tulajdonostats koteles:

a) fenntartani a killon tulajdonaban tilló nem lakas cellara szolgalo helviseg,et, es a kiizos tulajdonb61
kizar6lagos hasznalataban lev6 terbleteket,

b) a sziikseges intezkedest megtenni azert, bogy a kali:in tulajclonban álló helviseget vele egyiitt
1iaszna16 szemely, valarnint az, akinek a kialon tulajciona es a kozos tulajdonb6I kizarOlagos
hasznalataban lev6 teriiletek hasznalatat atengedte, a ingatlan birtoklási, hasznalati es hasznok
szedesenek jogat a jelen Szabilyzatnak megfelel6en es olyan m6don gyakorolja, bogy azzal vie
sertse a jelen Szabilyzat es a tulajdonostarsak jogait es torvenyes erdeket,

e) lehet6ve tenni es thrni, bogy a killon rulajdonban levo helyisegebe a kozosseg megbizottja a kozos
rulajdonban álió eptiletreszekkel, berendezesekkel osszefuggesben, a szUkseges ellen6rzes,
valamint a fenntartisi munkik elvegzese eeljabol, arra alkalmas id6ben bejuthasson a
tulajdonostars, illet61eg a bentlak6 szaksegtelen haboritisa

d) a kulon tulajdonban tervezett epitkezesr61 italakitasrol ertesiteni a k6zos kepvisel6t, ha az
epitkezes a kozos tulajdont is kind.

A rulajdonostars k6teles az alabbi adatokat es azok valtozasit, a valtozast kOvet6 30 napon beliil, a kozos
kepvisel6nek vagy az intez6bizottstig elnokenek bejelenteni:

kulon mlajdona tekinteteben a tulajdonosvaltozast,
b) a jogi szernely, egyeb szervezet nyilvanos adatat, 'A 7. ingatlan-nyilvantartisban barki

megtekinthet6 szemelyes adatat, illet6leg
c) a kiilon tulajdonat berl6, haszna16 szernely tovabbiakban: ber16) b, pontnak megfele16 adatat.

Ha a ber16 irasbeli felszolitas ellenere - a fizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget, a keletkezett hatralek
osszegenek megfizeteseert az erintett tulajdonostarsnak helytallasi kotelezettsege all fenn. A ber16 irisbeli
felszOlittisara, a tulajdonostars felszolitasara vonatkoze) rendelkezeseket kell alkalmazni azzal, bogy a
berl6vel egyidejiileg a nalajdonostarsat is ertesiteni kell.

A tulajdonostars netn jogosult:

a) olyan epitesi-szerelesi munkat vegezni és i4:enhez a tulajdonostarsak hozzajarulasat kerni,
amennyiben az elvegzett munka a Tarsashaz homlokzati megjeleneset, ideertve annak szinet,
forma* is, barmilyen mOdon megvaltoztatna, ide ertve kulonosen: legkondicionalo berendezes
kUlteri egysegenek elhelyezese, ablakraes felszerelese, naparnyekol6 felszerelese, parabola antenna
felszerelese.

b) a Tarsashaz osztadan kozos rulajdonti udvaranak allapotat egyoldalUan megvaltcmtatni vagy a
Tarsashiz osztatlan kozos mlajdomi udvaranak mindenki szamara elerbet6 hasznalatat korlatozni,

d) kozos terilleten vagy egyebkent a kozosseg egythteleset zavar6 m6don zajjal, karosodassal vagy
zavar6 hatissal jar6 tevekenyseget vegezni.

A tulajdonostars jogosult:

3,11

a) kdlon tulajdonit, es a kozos tulajdonb61 kizar6lagos hasznalataban 1év6 teruleteket
tulajdonostarsak zavarasa nelkul, rendeltetesenek megfele16 celra, es modon hasznalni,
hasznositani,

b) a killon tulajdonban lev6 helyiseg hasznalata, hassznosi a modjanak megvaltoztatastira a
vonatkoz6 jogszabalyi eloitisok megtarnisival,

/-)
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A tulajdonostarsak megallapodnak, hogy a Tarsashaz udvaran talalhato gepkocsi hei1h helyek hasznalatat
egymas kozott ugy osztjak meg, hc.)gy a minclosszesen 25 db gepkocsi beano 11(4)71)61 Gepipari
Tudomanyos Egyesu1etet 5 db, az SZVT Kutatasi es Fejlesztesi Kozpontot 1 db, a Mtlszaki es
Termeszettudomanyi Egyestiletek Sz8vetseget 16 db, es a PRO-DIECI Ingatlanforgalmazo Kft-t.
3 db gepkocsibeallo kizarolagos hasznalatanak joga died meg.

A tulajdonostarsak megallapocInak, hogy a II., IV., V., VI. es VII. szinteken leN-6 folyosOk kOzleked6k és
szocialis helyisegek kizar6lagos hasznalati joga a Miiszaki es Temeszettudomanyi Egyesiiletek
Szkivetsege tulajdonostarsat, az I. emeleti alaprajzon I.00.04 szammal jel61t 66,04 m2 nagysag6 folyos6
kizar6lagos hasznalati joga a Gepipari Tudomanyos Egyesalet tulajdonostarsat illeti meg.

II. FEJEZET

A KOZOS TULAJDON FENNTARTASANAK ES A KOZOS KOLTSEG VISELESENEK ES A
KOLTSEGHATRALEK MEGFIZETESENEK ES A FELOOTASI ALAI)

FELHASZNAIASANAK SZABALYAI

A KOZOS TULAJDONNAL KAPCSOLATOS JOGOK, ES KOTELEZETTSEGEK

ALTALA.NOS ELVEK

Minden tulajdonostars jogosult a kozos tulajdon targyainak birtoklasara és hasznalatara, ez azonban nem
sertheti a tobbi tulajdonostirs ezzel kapcsolatos jogai. és jogos &ticket. Az kozg-yilles hatirozatival a kozos
tulajdon tekinteteben kizar6lagos hasznalati jogot alapithat. Amennyiben ilyen targy6 kozgyiilesi hanirozat
szialetett, 6gy a birtokias, haszniilat es hasznositas a hatarozatban foglaltak betartasaval tortenhet.

1. Rendelkezes a kozos tulajdonrol

Az alapito okirat felhatalmazisa hianyaban a kozOs mlajdonnal kapcsolatos elidegenites jog* a
tarsashaz-kozasseg nem gyakorolhatja.

A tulajdonostarsak az alapito okirat II. fejezetenek 13) pontja alatt felsorolt telek, epitmenyreszek,
berendezesek es felszerelesek fenntartasaval (karbantartas, 1el6jitas) jar6 k6ltsegeket tulajdoni
hanyaduk szerint viselik, kiveve azoknak a kaziis tulajdonit reszeknek a koltsegeit amelyet valatnelyik
tulajdonostars kizarolagosan hasznal, az ilyen terillet utin a kaltsegeket a Idzirolagos hasznalat jogival
rendelkez6 tulajdonostars viseli. Ha a kozos epitmenyreszek a rendes hasznalat saran megrongalodnak
vagy elpusztulnak, a sziikseges helyreallitas koltsege a tulajdonostarsak kozos terhe, kiveve azokat a
kOzos tulajdotni reszeket, amelyet valamelyik tulajdonostars kizarolagosan hasznal, az ilyen teriilet utan
a helyreallitasi koltsegeket a kizaralagos hasznalat jogival rendelkez6 tulajdonostars viseli. (1)1yan kar
megteritese, arnelyet valamelyik tulajdonostars a kozas targyban — ideertve a kizarOlagos haszna1at6
terilleteket is — rendeltetesta elterei hasznalattaI okozott, az illet6 tulajdonostarsat terheli.

Az epitteth tulajdonostars — ha a kiilon tulajdonaban tetTezett epitkezes kozos tulajdon6 reszt is erint
—a kiilon tulajdoniban tervezett epitkezes megkezdesehez a tulajdonostarsak egyhanitit LrashCli

hozzajartil6 nyilatkozatat koteles beszerezni, ha a munka az alapito okiratban kozos tulajdonkent
megjelolt epiiletreszt &inn.
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2. A kozos koltseg viselesenek es a koltseghatralek megfizetesenek szabilyai:

5/11

A Tarsashaz minden tulajdonostarsa kOteles a Tarsashaz fenntartisahoz, a koz6s tulajdonban 1ev6
epilletresz, epulet berendezes, helyisegek allaganak megovisahoz, fenntartasahoz, valarnint az Ott
felhasznalt energia es egyeb koltsegekhez, tovabbil a Tarsashizra vonatkozo altalinos vagyonbiztositis
dijahoz, valamint a Kozos kepvise1 6 tiszteletdijahoz, a rendes gazdalkodis kiiret meghatirozo
kiadisokhoz tulajdoni hanyadanak megfele16 mertekben minden hemap 15 napjaig rendszeresen
hozzajarulni. A 1:626s kOIrseg kozgyilles :Ural meghatarozott osszeget a tulajdonostars a Tarsashaz
erre a ceira szamiiijara koteles beszamitis, visszatartas joga nelkUl atutalissal teljesiteni.
.Mas teljcsitesi mod eseten az ezzel jaro kOltsegek (pl. postai szolgaltanis dija) a tulajdonostarsat terheli.

A tulajdonostarsak a kozos kaltseget valanlint a kOzmilhasznalat kozgy61esi hatarozatban elfogadott
koltseget az az alapit6 okiratban megbadirozott kozos tulajdoni hanyaduk szerint m2 alapon viselik,
figyelemmel a kizarOlagos hasznalatii reszekre, amelyre cs6 koltsegek a hasznalot terhelik.

A Kozgytiles hatirozatival az epulet Lzeine hetes& korlatozhatja. Ilyen esetben a Tarsashaz
tulajdonostarsai a Tarsashizat, illerve az oket a Tarsashazban megillet6 tulajdoni illetciseget nem
hasznaljak, csak az epiilet fentiallasaval kapcsolatos (a hasznalattol fUggetleniil felmen116) kozvetlen
koltsegek viselesere kOtelezettek. Az el6bbi korlittozas mallet barmely tulajdonostars abban az
esetben jogosult a kalon tulajdonanak hasznalatara, amennyiben ti2 épulet fennallasaval kapcsolatos (a
hasznalattol Euggedeniii fel/net-016) kozvetlen koltsegek indica az ezen hasznalattal osszefuggesben
felmerU16 valamennyi egyeb koltseget is viscli, valamint megteretnti az ezen hasznalattal
osszefuggesben felmerU16 koltsegek elkülönült megallapitisinak felteteleit, egyedi almer6/mellekmer6
felszerelesevel. Ezen lehetoseggel eve a Gepipari. Tudamanyos Egyesulet jogosult arra, hogy a
gazdasagi bejiraton keresztal a ki.ilOn tulajdonat megkozelitse, hasznalja es kiilon tulajdonat
elkuloniilten Cizemeltesse, azzal, bogy ezen hasznalattal iisszeiliggesben az eviller fennallasival
kapcsolatos hasznalatt61 fuggcticnül felmerii16) k5zvetlen koltsegek mellett a. ezen hasznalattal
osszefaggesben felinerii16 valamennyi egyeb kaltseget is viselni koteles.

A KozOs kaltseg es kOzmudijak nem, nem teljes, vagy kesedelmes megfizetese esetere a tarsashaz
kozossege a jelen okirat alairasaval felhatalmazza a Kozos kepvisel6t, bogy a fend szabilyt megsert6
tulajdonostars, berl6 ellen jogi eszkozok foganatositisal kezdemenyezze a fizetesi kotelezettseg
kikenyszeritesenek erdekeben az alabbiak szerint:

a) 30 napot meghalado kesedelem eseten a kesedelemben ley() tulajdonostars (ber16) a jegybanki
alapkamattal megegyezc3 merteku kesedelini kamatot koteles tizetni (a targyho 15. tiapja.t61 a
Enegfizetes napjaig elicit napokra.);

h) Kethavi tartozas eseten irasban kell felszOlitani az adost fizetesre, 15 napos hatarido dizesevel. A
felszolitasban fel kell dinterni a Tarsashaz nevet, clink, az Ac los nevet cimet, az albet6t(ek)
helyrajzi szamat, az utolso befizetes id6pontjat, és osszeget, valamint a toketartozas, es a
felszolitasban megbatarozott fizetesi hatarido utolso napjara kiszinntott kesedelmi kamat
osszeger.

c) Az ados kezdemenyczesere a tartozas reszletekben tOrten6 megfizetesere a kozas kepviselo
megallapodast kothet. A reszletfizetes maximum 12 honapra engedelyezheto azzal, bogy a havi
esedekes kozos koltseg, es a reszlet barmelyike hianytalan befizetesenek elmulasztasa eseten a
teljes iisszeg megfizetese azonnal esedekesse yak.

d) 3 havi, de legalabb 40.000,- Ft osszeget eler6 tartozis eseten fizetesi megbagyas kibocsatisat,
kozos ki3ltseg tartozas vonatkozasiban 3 havi tartozas eseten az ingatlan-nyilvantartisba
jelzalogjog bejegyzeset kezdemenyezheti. Ehhez a tulajdonostarsak hozzajarulasukat jelen
Szabilyzat elfogadisaval illetve a kesObb a tarsashaz kozOssegbe belep6k tulajdonszerzesevel
megadottnak kell tekinteni.
A fizetesi meghagyashoz mellekelni kell a hatraleki kimutatast, ami havi bontasban tartalmazza a
t6ketartozas iisszeget, es a hatralekos idoszakra ervenyes kés deltni kamat(ok uos merteket,

z -)
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A jelzalogjog bejegyzeseroI a kozos kepvisel6nek rencielkezei nrilarkozatot ken kiadni. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jelzalogjog rargyanak (az albetet(ek) helyrajzi szama es a koziis
tulajdoni han)'ad) es az ados adatainak megjelolesen kival a jelzalogjog jogosultjat meg kell
hatirozni a koveteles jogcitnet (tarsashazi kuzbs kiiirseg), amelynek biztositisara a jelzalogjog
szolgal, a koveteles Osszeget, a kamat inertekenek es a kamatszamitas kezci6 idopontjanak
megjelolesevel.
A nyilatkozatnak a - K6zgyil1esre vonarkozo fejezetben reszletezett jogorvoslati lehet6seget is
tartalmaznia kell.

A sziiksc;ges intezkedesek az aclos tartozasakent kell nyilvantartani.

3. A feltijitisi alap felhasznalasanak szabilyai:

A Tarsashaz jelenleg feltijitasi alapot nem kepez.
A Feliijitasi Alapba, amennyiben ilyet a Tarsashaz kazosseg letrehoz, a felnjitisi amp letesitese soran
kialakitisra keralei elterei szabalyok hianyaban az elkdlonitett penzosszeg kizire)lag a Tarsashaz
egeszenek tillagmegovasi, vagy egyeb, minden tulajdonostars szarnara elonyos milszaki munkalataira
fordithato. A Feliijitisi alapba ti.irten6 betizetes a vonatkoz6 kozgyillesi hatarozatot kovet6 honapt61
veszi kezdetet. Az 6sszeget rninden honap 15. napjaig k8re1esek a rulajcionostarsak a kozos kaltseggel
egytitt inegfizetni, atnelyet a k8zos kepvisel6 az erre a celra elkiiliinitett szamlan helyez el.

III. FEJEZET

KOZGYt LES

1. A kozosseg legf6bb donteshozo szerve a tulajdonostarsakbol állô Kozgytiles, amelyen valamennyi
tulajdonostars egy f6 kepvisel6vel, illetve egy fó meghatalmazottal kepviseltethen magat.

A libzgytiles hataroz:

a szervezeti-tmikodesi szabalyzat elfogadasar6i es modositasirOl
1)) a kozos tulajdonban illó epilletreszek hasznalatirol, hasznositisarol, fenntartasirol (ideen-ye

annak felujitisit is), a kOzosseget terhelo kotelezettsagek
a kozos kepviseleinek vagy az intez6bizottsag elniikenek és tagjainak, valamint a szamvi2sgal6
bizottsignak a megvalasztasarol, felmenteserol es dijazasar61,

kiizosseg eves koltsegvetesenek es elszamolisanak, a szamviteli szabilyok szerinti
beszamolojanak elfogadasarol, valamint a kozos keprise16, ragv az intezeibizottsig reszere a
je)rahagyas megadisaral
a I Lizirend megallapitisaral
amennyiben erre a Tarsashaz alapito oldrata felhatalmazasr ad, a kozos tulajdon elidegeniteserell
a kOzgyules hatiskOrere es eljarasira vonatkozo szabilyokrol,

b) A kozgyilles a hatarozataval a legalabb harom honapnak megfelel6 kozos k61tseg osszegenek
befizetesevel hatralekba kerult tulajdonostars kalOn tulajdonanak es a hozza tarrozo kozos
tulajdoni hanyadinak jelzalogjoggal vale) megterhelesere vonatkozo jogositvanyanak gyakorlasara
rendelheti el a hatralek megfizetesenek biztositekaul azzal, hogy a jelzaloggal Vaid megterheles
elrendelesere a jelen szervezeti es mtikodesi szabalyzatban foglalt felhatalmazis alapjan a kozas
kepviselo is jogosult.

I,) közös megegyezes kezdemenyezesereil, ha a kOzEisseg es a tulajdonostars, illet6leg a ki3zosseg es
harmadik szemely kozott keletkezett polgari jogvitaban - ha az erintettek megallapodni item
tudnak kozvetit6i tevekenysegreil szolo Ulan torveny rendelliezesei alapjan permegelcizo
kozvetit6i eljarast lehet kezdemenyezni
dont& a barmely tulajdonostars altal kezdemenyezett kozgyGlesen a tulajdonostarsak altal
meghatarozott iigyekben

6/11



k) minden olyan iigyben, amelyet a szervezeti-miik6desi szabilyzat a kozgyiiles hataskorebe utal,
illetve amelyet nem utal a koz6s kepviseld vagy az intezObizottsig, illetelleg a szamvizsgal6
bizottsig hatiskarebe.

2. A kozgyiiles osszehivasa:

A kozgyti1est a kozos kepvisel6 vagy az intezObizottsag elnoke hivja Ossze. A kOzgytIlesre valamennyi
tulajdonostarsat irasban kell tneghivni..

Surgds esetet - igy kiilOnosen: a kozos tulajdonban al16 epilletreszek, eptilet-berenclezesek, vagyontargyak
allekonysiget, biztonsigat k6zvetlentil vesze1yeztet6 helyzet kialakultisat - kiveve az inisbeli meghiv6t
legkes6bb a kozgyilles id6pontja etc-At nyolc nappal meg kell kuldeni a tulajdonostarsaknak. A
tulajdonostars altal irisban meghatalmazott tiltalanos kepvisel6t a kazgytilesre minden esetben meg kell
hivni. Az altalinos, illet6leg az eseti meghatalmazasra egyebekben a Ptk. 222-223. §-aiban foglaltak az
iranyad6k.

A meghivemak tartahnaznia kell a K6zgytiles napirendjet. A meghivOnak tartalmaznia kell a kozgyillesen
elnok16 szemely, a kOzgyiilesi jegyzdkonyv vezet6je es a jegyzdkonyvet hitelesit6 ket tulajdonostars
megvalasztasara, valamint a szavazisra el6terjesztett napirendet. A megismetelt kozgy61esre vonatkoz6
rendelkezeseket (a megismetelt kozgytiles id6pontjat, a napirend valtozatlansagara, és hatirozatkepessegere
tOrten6 utalist.) A megismetelt kazgyales az eredeti k6zgyilles meghivojaban az eredeti kozgrilles
hatirozatkepesseget61 fiigg6 feltetellel is kitilzhet6.

A meghirdetett napirendben nem szerep16 iigyben ervenyes hatirozatot hozni nem lehet.

16zgyti1est sztikseg szerint, de legalibb evente egyszer kell tartani. Az eves elszamolasr61, a koltsegvetes
megallapitasaralsz616 kazgyillest evente legkes6bb majus 31-eig meg kell tartani.

Kotelez6 a kozgyules osszehivisa, ha azt barmely tulajdonostars a napirend es az ok megjelolesevel irisban
kertek. Ha a kerest a kozos kepvisel6 vagy az intezObizottsig elnoke dzenot napon beIül nem teljesitette,
az osszehivast ker6 tulajdonostarsak vagy az altaluk megbizott szernely a kozgyiilest osszehivhatjak.

A k6zgyillesen meghozott hatirozatolcr61 a kozos kepviselOnek vagy az intez6bizottsag elnokenek
valamennyi tulajdonostarsat irtisban, a kozgydles megtartasat61 sztimitott nyolc napon be161 ertesitenie kell.

3. Hatarozatkepesseg:

A Kozgyilles akkor hatarozatkepes, ha azon vaiamennyi tulajdonostars (vagy meghatalmazottja) jelen van.

A hatirozatkopesseget a kozgyilles megnyitasit kOvetden, tovibba az egyes napirendekr61 tortend
szavazist megelozoen a kozgytiles altal tnegvalasztott eln6k16 szernely es a kOzgyalesi jegyzdkonyv
vezet6je allapitja meg.

a kozgytiles nem hatirozatkepes, vagy az elnOldr3 szetnely a kozgyillest a hatarozatkeptelenne válása
rniatt berckesztette, megismetelt kozgyiilest ken tartani.

A Kozgyiilesen minden tulajdonostarsat egy szavazat illet mcg.

A Kozgyles a hatirozatait egyhangU szavazattal hozza meg.

A tnegismetelt kozgytiles hatirozatkepessegere az eredeti k gyilCs hatarozatkepessegere vonatkoz6
rendelkezesek az irinyadOk.
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4. Kozgyalesi jegyzokonyv:

A Kozgytilesen — a hatirozatot Ls tartalmazo Agy:zokoi!yret kell vezetni, amelyet a Kozgyillesen elnok616
szemely es ket tulajdonostars az alairasaval hitelesit.
A jegyzikiilyvbebarmely tulajdonostars betekinthet, és arrol — a masolasi koltseg megfizetesevel — tnisolatot
kerhet.

5. frisbeli hatirozathozatal:

A kOzgyIllesi hatarozat Up' is meghozhato, hogy a kozgyeilesi napirendre vonatkozoan a kozos kepvisel6
felhivisara, a felhivishoz mellekelt inisbeli hatirozati javaslatrol - ha szamvizsgalo bizottsag makodik,
Irasbeli velemenyenek ismereteben - a tulajdonostarsak inisban szavaznak.

Az inisbeli szavazisi eljaras szabilyai:

A hatirozatot es az arrol sz6l6 szamvizsgal6 bizottsigi velemenvt a KOzOs kepvisel6 minden
tulajdonostarsnak postai Citon, tertivevennyel, vagy rOvid titon szemelyesen, a Kozos kepvisel6 iltal
keszitett atveteli elismervennyel, vag,y listival kezbesiti. Kezbesitettnek tekintend6 az awed terdveveny,
dime a tulajdonos alainisat tartalmazo árvétcli elismerveny, vagy lista.

A szavazolapon reigzitett hatarozati javaslatban szerepeltne kell — a hatarozat javasolt szeivegen, es a
tulajdonostars tulajdoni hanyadin kiviil —az „igen, nem es a kozgyilles/reszkozgyales osszehivisat
javaslom" szavazisi lehetoseg felriintetesenek is

A Lent leirtak szerinti szabilyos ertesites kezhezvetelet61 szamitott 15 napon beliil kotelesek a
tulajdonostarsak postai eiton, telefax, vagy a Koziis kepvisel6 altal keszitett szavazOlapon, inisban szavazni.

A szavazas eredmenyenek megallapitasa a visszaerkezett szavazatok iisszeszamlilisa alapjan tortenik,
amelyr6I jegyz6konyvet kell felvenni. Ebben meg kell allapitani a beerkezett szavazatok szamat, azok
megoszliisit (igen-nem). A jegzeikOnyv mellekletet kepezik a visszaerkezett szavazatok. A jegyzokonyvet

Szamvizsgal6 Bizottsag egy tagja hitelesiti.

Eredmenytelen az inisbeli szavazas ha az irasbeli hatirozad javaslatra leadott ervenyes és azonos Irsbeh
szavazatok aranya nem en i el a jelen Szabilyzatban, vagy a torvenyben ekirt merteket,

Az inisbeli szavazas eredmenyet a k6z6s kepviselo - a szavavasra megiel6lt hatarideit koveto nyolc napon
bellil irasban koteles a mlajdonostarsakkal

Eredmenytelen szavazits eseten a arra' sz616 ertesitessel egyint megismetelhet6 az inisbeli szavazas, ha
nem kertek kozgyilles 6sszehivasat, 1.z esetben a hatirozat eredmenyenek megallapinisa a megismetelt
kozgytilesi hatirozathozatalra vonatkoz6 szabalyok szerint tortenik.

6. Jogorvoslat a kozgyillesi illetve az frisbeli hatarozatokkal szemben:

Ha a k6zgyil1es hatarozata jogszabily vagy az alapit6 okirat, illeteileg a szervezeti-rniikodesi szabalyzat
rendelkezeset serti, vagy a kisebbseg jogos erdekeinek lenyeges sereltnevel jar, barmely tulajdonostars
keresettel kerheti a bir6sigt61 a hatirozat ervenytelensegenek megallapitasiit.

A kereset a hatarozat vegrehajtasat nem gatolja, a birosag azonban a vegrehajtast indokolt esetben
felfliggesztheti .

rendelkezeseket a kozos kepviseleinek a rendelkezesere is alkalrnazni kell.
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Hatarozatok konyve:

A kOzos kepviselei koteles a kOzgy6les hattirozatair61 es a hatarozatok vegre1ajtasar61 nyilvantartist a
KOzgy61esi Hatirozatok Konyveben vezetni.
A Kozgyiilesi Hatarozatok Konyve - evenkenti bontisban a hitelesitett kozgyilesi jegyz6konyv alapjan
tartalmazza:

a) a kOzgyiiles id6pontjat, a szukseges hatirozatkepesseg aranyat,
19a megszavazott hatirozatok szO szerinti szoveget es a szavaziskor jelen lev6
tulajdonostarsak, illet6leg a mlajdonostars altal meghatalmazott szemely nevet, es a
tulajdoni hanyad szerint leadott szavazatokat igen, nem, tartozkodott bontasban,
c.)a kozgylilesi hatirozatok vegrehajtasinak mOdjat es id6pontjat,
ei)a kozgyalesi hatarozatok N'egrehajtasinak elmaradisa eseten ennek indokat.

Ha a ktizosseg a hatarozatot irisban hozta meg, az adatokat az inisbeli szavazis alapjan, ertelemszeriien
kell feltiintetni. A kozgytiles id6pontja helyett a szavazolapok kikuldesenek icI6pontjat kell beirni, -t61/-ig
megjelolessel.
A kOzos kepvisel6 a killon tulajdont ennt6 tulajdonosvaltozas eseten - a szerzodel felek keresere, reszOkre
- kOteles a KOzgy61esi Hatirozatok Konyvet, illet6leg az elidegerdtessel erintett ingatlanra vonatkozo
hatarozatokat bemutatni.
A KOzgyillesi Hatirozatok Konyvebe bannely tulajdonostars betekinthet es a hatarozatokrol - a masolasi
koltseg megfizetesevel - masolatot kerhet.

IV. FEJEZET
KOZ6S ICEPVISELO VAGY INTEZOBIZOTTSAG

1. A kozosseg Ugyeinek intezeset a KOzOs kepvisel6 vagy haromtagn 1ntoz6bizottsag latja el. (Ahol a jelen
szabalyzat kozos kepviselOre vonatkoz6 rendelkezeseket tartalmaz, on az intezobizottsag elniiket kell
erteni, ha intez6bizottsig letrehozisarol dont a kozgyides).

A Kozas kepvisel6 megvalasztasa:

A tulajdonostarsak barmelyike indirvanyozhatja a KOzOs kepvisel6 megvalasztasat. A Kozos kepvisel6
lehet barmely termeszetes vagy jogi szemely, tovabbá jog i szetnelyiseg nélkLili szervezet, fiiggetlenal anal,
hogy a tarsashaz tulajdonostarsa-e, vagy sem.

Nem 'cher Kozos kepvise16, illet6leg nein lithat el tarsashaz-kezelesi tevekenyseget:
akit b6ncse1ekmeny elkovetese tniatt jogerOsen szabadsigvesztes buntetesre iteltek, amig a biintetett
el6elethez fuz6d6 hatranyos jogkovetkezmenyek al61 nem mentesdlt,

b) akit liven tevekenysegt61 jogereis birOi itelettel eltihottak, az eltilto itelet hatilya alatt,
c) az az egyeni vallalkozo, gazdasagi tarsasig, aki, illet6leg amely ilyen tevekenysegevel osszefiiggoen

keletkezett, jogerosen megallapitott lizetesi kOtelezettsegenek nem tett eleget.

A KOzOs kepvisel6 jogosult a kozosseg kepviseletenek ellitasara a birosag es mis hatosig el6tt is. E
jogkorenek korlatozasa harmadik szemellyel szemben hatalytalan.

A Kozas kepvisel6 kotelezettsegei kulonosen:

a) a Kozgytiles hatarozatainak elokeszitese es ‘regrehajtasa, gondoskociva arrOl, bogy azok megfeleljenek
a jogszabalyok, az Alapit6 Okirat es a Szervezeti-m6kOdes1 szabalyzat rendelkezeseinek,

b) A kozos kepvisel6 (az intez6bizottsag elnoke) kOteles meg6rizni a foldhivatalhoz benytijtott alapit6
okirat és szervezeti-nnikodesi szabklyzat egy peldanyit.
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c) minden szUkseges inteakedes megtetele az eptilet fenntartasa es felUjitisa erdekeben. A laths
kepvisel6 (intez6bizottsig elnoke) az epiilet fenntartasi es feltijitasi munkai elvegzesere a Tarsashaz
kepviseleteben es a koz6s koltseg (felUjitis eseteben a fehijitasi alap) terhere harmadik szemely
vallalkozoval kot szerzOdest — mely osszegszerilsegeben sem egyedileg sem havonta Osszesitve nem
haladhatja meg a 100.000,- Ft-ot, azaz Egyszazezer forintot azaz — a Tarsashaz es a kozos kepvisel6
koz6tti külän megbizas hianyaban — nem tartozik a kozos kepvisel6 (az intez6bizottsig)
feladatkarebe a fenntartisi es fellijitisi munkalatok elvegzese. Nem tartozik tovabbi kozds kepvisel6
(az intezobizottsag) feladatkorebe a tarsashazi koz8s vagy kill6ntulajdonu ingadanok gondnoki
feladatainak ellatisa,

d) a tulajdonostarsakat terhel6 kozos koltseghez valO hozzajarulas, valamint a FelUjitisi alap osszegenek
kozlese, es beszedese, es a kozosseg ezzel kapcsolatos igenyeinek ervenyesitese

e) evenkenti kaltsegvetesi javaslat keszitese, amely tartalmazza:
- a kozos tulajdonnal kapcsolatos varhato kiadisokat kOltsig-nemenkent osszegezve,
- a tervezett fenntartisi es felUjitasi munkikat,
- a tulajdonostarsak Koz 6s k61tseghez e.s a Feltijitisi alaphoz val6 hozzajarulasanak osszeget

tulajdonostarsankent.

0 Minden naptari ev mijus 31-ig az el6z6 ev tekinteteben eves elszamolist kesziteni, amely tartalmazza:
- a tervezett es tenyleges kiadisokat kOltseg-nemenkent, es a kozos koltseg megoszttisinak a

Szervezeti —miikodesi Szabilyzatban megallapitott szabilya szerinti bontasban, ezen beitil az
iizemeltetesi kiadisokat, valamint karbantartasokat es felUjitisokat az elvegzett munkiik
reszletezeseben,

- a tervezett es tenyleges beveteleket forrisok szerint,
- az e16z6 ket Pont kUlonbsegenek zarO egyenleget a penzkeszletek kezelesi helye szerint

reszletezve,
- a targyevhez tartoz6, es a kOzOsseg egeszet terhel6 kotelezettsegeket,
- a Kozo1r katse:gbet es a Fehijitda alaphoz vale) hozzajarulas e16irisat es teljesiteset

tulajdonostarsankent.
g) Nyilviintartast vezet: - a rulajdonostarsak adatairol az r. 1. pontban foglalt

tartalommal
- a tulajdonostarsak Kozos koltseghez es a FelUjitisi alaphoz vale)
hozzaja.rulasinak osszeger61 es megfizetes ici6pontjar61 tulajdonostarsankent, evenkenti es ezen
baill havi bontasban.

h) Javaslatot kesziteni a Tarsashaz korlatozott Ozemelteteser61

1) Jogosult es koteles megtenni minden olyan intezkedest, amely a kozOsseg erdekeben szaseges.

2. A kozi.is kepvisel6 jogosult megbizatasar61 barmikor 90 napos hatirid6vel lemonciani azzal, bogy
kozas kepvisel6 megbizatisa a lemondis bejelenteset61 szamitott 90. napon vagy atnennyiben
Tarsashaz kozgyUlese helyebe eat megel6z6en uj kozas kepvisel6t valaszt, az Uj kozos kepviselot
megvalasztasanak nap*, satinik meg.

3. A kozos kepvisel6 megbizatisinak megszanese napjan kriteles a tarsashazra vonatkozo &saes altala
kezelt vagy egyebkent birtokaban U16 iratot teljessegi nyilatkozat mellett, ittadas-atveteli jegya6konyvvel
atadni az Uj kozos kepvise16, vagy ha Uj kozos kepvisel6 vilasztasara nem keriilt sor, a szamvizsgal6
bizottsig reszere.

10/ 1 1 7)7b



V.
SZA.MVIZSGALO BIZOTTSAG

A tarsashazban a szuksegt81 fuggoen 3 tag 6 Szarnvizsga16 Bizottsag tniikOdik. Ennek tagjait a kOzgyilles

valasztja, a Bizottsag elnoket a Bizottsag tagjai valasztjak meg.

A Szamvizsgala Bizottsig folvamatosan elleneirzi
penzforgalmat, JelentOsebh Ogyekben velemenyezi
koltsegvetest es az elszamolasokar. Velemenyezi
Javaslatot tesz a koziis kepvisel6 dijazasara,

kozos kepviselo tevekenyseget, a kozosseg
kozolles ele terjesztett javaslatokat, killonosen
szabalyzatokat es azok tnodositasanak tervezetet.

A Szamvizsgala Bizottsag ellen6r7esi tevekenysegenek folyamatossagan tu1men6en sziikseg szerint tartja
meg iileseit. A ellen6rzesi feladatokat a Bizottsag tagjainak szakmai iranyultsiga alapjan kell meghatarozni,

szamviteli-penzforgalmi, maszaki es jogi kerdesek szerint megosztva.

A Szainvizsgalo Bizottsag restilletkent niCtködik, akkor hatirozatkepes, ha tagjainak tobb mint a fele jelen
van. Hatirozatait egyszera szotObbseggel hozza meg, szavazategyenlOseg eseten az dna szavazata dont.
A Szamvizsgala Bizottsag., ellen6rzeseirOl vagy illeseir61 a szakseghez kepest jegyz6konyvet vagy

einlekeztetot keszithet.

A Szamvizsgalo Bizottsag ellatja mindazon feladatokat, amelyeket a tarsashazakr61 szola 2003. evi

ton,eny vagy a jelen Szahalyzat megjelol.

A Elizirendet a Kozeiles allapitja meg,

VI.
HAZIREND

VII.

VEGYES Es ZARO RENDELICEZESEK

A tulajdonostarsak hozzajarulasukat adjak ahhoz, bogy jelen Szervezeti-mtikeidesi Szabalyzatot az Alapito
Okirattal egyiitt a Kozos kepviselo jogi kepviseld bevonasiival a Foldhivatalba benviijtsa. Jelen okirat
alairasival meghatalmazzak a Duda. es CsakO Ugyvedi Irodat (szekhely: 1023 Budapest, Lajos u, 28-32.),
bogy Tarsashazat a Szervezeti-miikodesi Szabalyzat fOldhivatali benyUitisa kapcsan a fOldhivatali Oaths
soran kepviselje. A rulajdonostarsak kerik a Foldhivatalt, hogy a Szervezeti-mCikociesi Szabilyzatot az

iratokhoz csatolja.
!.\ S

Budapest, 2013, jti/fiuzs 42.
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JEGYZOKONYV
[nem szoszerintil

atnely felvetelre kerillt a Budapest II. kerillet 13870 helyrajzi szamd, tertneszetben 1020 Budapest,
utca 66. szam alatt tahilhato „Fei utca 66. Tarsashaz" „Tarsashaz71 ki5zgyii1esen 2013. jdnius

12. napjan 11:30 arakor a Duda es Csalco egyvedi Irodaban [1023 Budapest, Lajos utca 28-32.).

A jelen kozgyiilest a tarsashizakrol sz616 2003. evi CXXXIII. torveny (a „Tarsashazi tv.") szerinti
Alapito oldrat a1áirsa, es szervezeti es mukociesi szabilyzatanak eliogadisa, valamint jorobeni
intikodesenek eldontese erdekeben a PRO-DIECI Ingatlanforgalmaze Kft. (szekhelye: 1023
Budapest, Lajos u. 28-32., cegjegyzekszama: 01-09-889786, statisztikai szamje)e: 14119400-6810-113-01)
tulajdonostars hivta ossze.

.Jelen van a Gepipari Tudornanyos Egyesillet (szekhelye: 1027 Budapest, Ft') u. 68., nyilvantartasi
szaina: 401 statisztikai szamjele: 19815682-9412-529-01, kepviseli: Dr. Takics Janos elnok) 150/3071
aranyii tulajdonos, SZVT Kutatasi es Fejlesztesi Kozpont (szekbelye: 1126 Budapest, Orbanhegyi tit
14., nyilvintartasi szama: 384 statisztikai szatnjele: 19815936-9112-529-41, kepviseli: dr. tivab Peter

dna) 34/3071 aranyii tulajdonos, Miiszaki: es Termeszettudomanyi Egyesiiletek Szavetsege
(szekhelye: 1050 Budapest, Kossuth Lajos ter 6-8., nyilvantartisi szama: 405, statisztikai szamjele:
19816140-9412-522-01, kepviseli: Szilcsne Posztovics Ilona foigazgatO) 2823/3071 aranyii tulajdonos,
es a PRO-DIECI Ingadanforgalmaze Kft. (szekhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.,
cegjegyzekszama: 01-09-889786, statisztikai szamjele: 14119400-6810-113-01, kepviseli: Adam Ivan
Ilkovits es Szklename Paj Kr' iszdna tigyvezetok) 64/3071 aranyu tulajdonos taz „Alapitolej mint a
Budapest II. kenalet 13870 helyrajzi szatud, tertneszetben 1020 Budapest, utca 66. alatti ingatlan [az
„Ingadan"j tulajdonosai. Az Alapitok a Tarsashaz Alapito okiratanak es Szervezeti es Milkodesi
Szabalyzatinak tervezetet koribban megtargyaltak. A jelen kOzgyiiles Osszehivasa a tulajdonostarsak
egyezo akarata alapjan tOrtent, a kozgyillesen valamennyi tulajdonostars jelen van, igy a jelen
kozgyulesen a tulajdonosok 100%-a kepviselteti magat, a tulajdonostarsak a kozgyilles megtartisahoz Cs
a javasolt napirendi pontok megtargyalisiihoz hozzajarulnak, igy a kozgyilles hatarozatkepes.

Napirendi pontok:

1. A kozgyiiles tisztsegviseloinek (kiizgyUlesen clnöklC szetnely, a kozgyiilesi jegyzOlonyv vezetOje Cs a
jegyz6konyvet hitelesit6 ntlajdonostarsak) megvalasztasa

2. A Tarsashaz megalapitasa, Alapito Okirat alairisa
3. Domes szemezeti es mukiidesi szabilyzat javahagyasarol
4. Dawes Tarsashaz azemeltetesenek korlatozasarol

A kozgyilles a fentiek szerint egyhangti, 100%-os szavazatarannyal megvalasztotta tisztsegvisel6it es
el fogadta napirendjet:

JegyzokOnyv hitelesitok: Dr. Svab Peter es Dr. Talcacs Janos

Jegyztikesnyvvezet6: Szklename Paj Krisztina

Kozgyilles levezeto elnolce: Szticsne Posztovics Ilona

Reszveteli arany: 100 %

A KozgyUles levezetii elniike istnerteti a 2. napirendi pontot:

2. naprendi pont
Levezetii elnök tajekoztatja jelenlev6ket, hogy az Alapitok a Tarsashazat meg kivanjak alapitani az
elozetesen egyeztetett Alapito okirat tervezet szerint.
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1...,evezeto clnok szavazisra ken i az Alapitokat, arninek eredmenyektit a Tarsashaz Alapitai (100 "A.) igen,
(!/0 nem, 0 '',"0 tartazkodas) az alabbi kozgyulesi hatarozatot hoztak:

2/ 2013/06,12.sz. Kdzgyfilesi Hatarozat
„A Kozgyilles megalapitja a Tarsashazat, elfogadja az Alapit6 okiratot, a Tulajdonostarsak az
Alapit6 okiratot ahiirjak."

3. napirensii pont
Levezetii elniik tajekoztatja az A1apit6kat a szervezeti es mukodesi szabalyzat Alapitok Altai korabban
megtargyalt tervezetera Cs javasolja ennek elfogadasit.

A szavazasra feltett javaslatot az Alapitak (100 % igen, 0 % nem, 0 a tartozkodas) elfogadtak, es az
alabbi alapitoi hatarozatot hoztak:

3/2013.06.12.sz. Kozgyalesi Hatarozat
P)A Kozgyules elfogadja a tervezettel egyezoen a Tarsashaz szervezeti es m6kodesi
szabalyzatat."

4. napirendi Pont
Levezeto elnok rogziti, bogy a Tarsashaz szervezeti es mukodesi szabalyzata 1L2, pontja alapjan
Kozgytiles hatirozatival az epiilet iizemelteteset korlatozhatja. liven esetben a 'rarsashaz
tulajdonostarsai a Tarsashazat, illetve az 6ket a Tarsashazban megil1et6 mlajdoni illetoseget n.em
hasznaljak, csak az epialet fennallisaval kapcsolatos (a hasznalattol fuggedentil felmeri116) kozveden
koltsegek viselesere kotelezettek. Szticsne Posztovics Ilona tajekoztatja a kozgyillest, bogy jelenleg ilyen
koltsegek legjobb tudornisa szerint a riaszto tizemeltetes koltsege es a gondnoki szolgalat, viz es
szemetszillitis koltsege. Az elobbi korlatozas tnellett barmely tulajdonostars abban a.z esetben jogosult
a kiilon tulajdonanak hasznalatara, amennyiben az epillet fennallasaval kapcsolatos (a hasznalatt61
fUggetlenill felmerii16) kozvetien kOltsegek mellett az ezen hasznalattal OsszefUggesben felmerii16
valamennyi egyeb koltseget is viseli, valatnint megteremti az ezen hasznalattal osszefUggesben felmerU16
koltsegek elkülönüir megallapitisinak felteteleit, egyedi altner6/mellekmer6 felszerelesevel. Ezen
lehet6seggel aye a Gepipari Tudornanyos Egyeselet jogosult ar.ra, bogy a gazdasigi bejaraton
keresznil a kiilan tulajcionat megkozelitse, hasznalla es kLilön rulajdonat elkillOniilten azemeltesse, azzal.,
bogy ezen hasznalattal iisszefuggesben az Oilier fentiallisaval kapcsolatos (a hasznalatt61 filggedenul
fehnenli16) kozvetlen koltsegek mellett az ezen hasznalattal osszefuggesben felmerill6 valarnennyi egy6b
koltseget is viselni koteles.

A szavazasra fehett javaslatot az Alapitok (100 t ,i) igen, 0 % nem, 0 % tartozkodis) elfogadtak, es az
alabbi alapitoi hatirozatc.n hoztak:

4/2013/06.12.sz. KOzgyfilesi Hatarozat
„A Kozgyiiles elhatarozza, hog-y a tulajdonostarsak az epiilet iizemelteteset korlatozzak. A
Tarsashaz tulajdonostarsai a Tarsashazat, illetve az oket a Tarsashazban megillet6 tulajdoni
illetoseget nem hasznaljak, csak az epillet fennalhisaval kapcsolatos (a hasznalattol fiiggetleniil
felmerii16) kozvetlen koltsegek viselesere kotelezettek. Az el6bbi korhitozas mellett barmely
tulajdonostars abban az esetben jogosult a kiilon tulajdonanak haszmilatara, amennyiben az
epiilet fennalbisaval kapcsolatos (a haszmilattol fiiggetlenill fehnerill6) kozvetlen killtsegek
mellett az ezen hasznalattal osszefilggesben felmerillo valamennyi egyeb koltseget is viseli,
valamint megteremti az ezen hasznalattal osszefiiggesben felmerii16 koltsegek elkülönUlt
megallapitisanak felteteleit, egyedi almero/mellekmero felszerelesevel."
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Kozgyilles levezet6 elnOkenek kerdesere a meghirdetett napirendi pontokkal kapcsolatban tovabbi
kerdes, velemeny vagy hozzaszolis nem inert& fel.

Az Alapitok rogzitik, hogy a Tarsashiz alapitasnak koltsegeit 200.000,- Ft, azaz Ketsthezer forint
osszeg erejeig az SZVT Kutatisi es Fejlesztesi KOzpont tulajdonostars, azt meghaladaan a PRO-DIECI
Ingatlanforgalmazo Kft. tulajdonostars viseli. A tulajdoni lapra bejegyzett terhek, jogok jogosultjainak
ertesitesr61 a PRO-DIECI Ingatlanforgalmazo Kft. gondoskodik.

Ezt kovet6en a levezetii dna megkosziinte a reszvetelt, a kozgytilest befejezettnek nyilvinitotta es
felkerte a jegyz6konyv hitelesitoit, hogy a jegyzakOnyvet alairisukkal lismik el. A jegyzakonyv hiteles
masolatat, a kapcsolodo iratokkal, minden tulajdonos irisban megkapja.

■31)

Dr. Svab Peter
Ilitelesito

PRO-DICe i
ingattanfejleszt6 Kft.
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BUDAPEST, FO UTCA 66. szam alatti
Tarsashaz

1027 Budapest, F6 utca 66.

Budapest, II. kerillet, 13870 helyrajzi szam

SZERVEZETI ES MOKODESI
SZABALYZATA

- a modositasokkal egyseges szerkezetben l -

A modositasokat vastag, d5lt bettls szedes jelzi.
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ELOZMENYEK:

Alu lirott Gepipari Tudomanyos Egyesulet (szekhelye: 1027 Budapest, Fo u. 68., nyilvantartisi szama; 4W statisztikai szamjele:
19815682-9412-529-01, kepviseli: Dr. Takics Janos dna) 150/3071 aranyU tulajdonos, SZVT Kutatisi es Fejlesztesi KOzpont
(szekhelye: 1126 Budapest, Orbanhegyi tit 14., nyilvantartisi szima: 384 statisztikai szamjele: 19815936-9112-529-41, kepviseli: dr. Svab
Peter dna) 34/3071 aranyil tulajdonos, Miiszaki es Termeszettudomanyi E0, ,esilletek Sz6vetsige (szelthelye: 1050 Budapest,
Kossuth Lajos ter 6-8., nyilvantartasi szaina: 405, statisztikai szamjele: 19816140-9412-522-01, kepviseli: Sziicsne Posztovics Ilona
f6igazgat6) 2823/3071 aranyU rulajdonos, es a PRO-DIECI Ingatlanfejlesza Korlatolt Felelossdga Tiirsasag (szelthelye: 1023
Budapest, Lajos u. 28-32., cegjegyzekszama: 01-09-889786, statisztikai szsimjele: 14119400-6810-113-01, kepviseli: Adam Ivan Ilkovits
es Szklename Paj Krisztina Ugyvezet6k) 64/3071 aranyti tulajdonos, mint alapitok a Budapesti 1. Szaina Foldhivatal 106039/2/2013.
szm hatirozata alapjan a „F6 u, 66. Tarsashaz" Szervezeti es Nifikodesi Szabilyzatat a mai napon az alabbiak szerint m6dositjak, es a
modositasokkal egyseges szerkezetbe foglaljak:

A Gepipari Tudomenyos Egyesillet (szekhelye: 1027 Budapest, F6 u. 68., nyilvantartisi szama: 401 statisztikai szamjele: 19815682-
9412-529-01, kepviseli: Dr. Taksics Janos elniik) 150/3071 aranyti tulajdonos, SZVT Kutatsisi es Fejlesztesi K6zpont (szekhelye:
1126 Budapest, Orbanhegyi Ut 14., nyilvantartasi szama: 384 statisztikai szamjele: 19815936-9112-529-41, kepviseli: dr, Sviib Peter
elnok) 34/3071 aranyii tulajdonos, Mtisza Id es Termeszemidomenyi Egyesfiletek Szovetsege (szelthelye: 1050 Budapest, Kossuth
Lajos ter 6-8., nyilvantartisi szarna: 405, statisztikai szamjele: 19816140-9412-52101, kepviseli: Sziicsne Posztovics Ilona fagazgat6)
2823/3071 aranyti tulajdonos, es a PRO-DIECI Ingstlanfelleszt5 Korlatolt Felelassie Tsirsasig (szekhelye: 1023 Budapest,
Lajos u. 28-32., cegjegyzekszama: 01-09-889786, statisztikai szamjele: 14119400-6810-113-01, kepviseli: Adam Ivan Ilkovits Cs
Szklenarne Pj Krisztina tigyvezet6k) 64/3071 aranyu tulajdonos, mint alapitok (a tovabbiakban: Alapit6k), mint a Budapesti 1. Szamil
Foldhivatal (a tovabbiakban: Foldhivatal) altal 13870 helyrajzi szgim alatt nyilvantartott, tenneszetben a 1027 Budapest, 176 u. 66.
alatti, 3071 ni2terillettl, kivett lak6haz, irodahaz, udvar megnevezesti ingatlan (a tovabbiakban: Ingatlan) tulajdonosai az Ingatlanon Uó
irodaeptiletet (a tovabbiakban: Epiilet) a torsashazakr61 sz616 2003, evi CXXXIII. tOrveny (a tovabbiakban: Tt.) rendelkezeseinek
megfelel6en, „F6 u. 66. Tersashaz" nev alatt tarsashazza (a tovabbiakban: Tarsashaz) alakitottak.

„F6 u. 66. Tarsashiz" (cim: 1027 Budapest, F6 u, 66,, a „Tarsashaz") Budapesten, 2013. junius ho 12, napjan tartott kbzgyillesen
Hatirozatok KOnyvebe 3/2013/06.12. szarn alatt bejegyzett, az osszes tulajdoni hanyadok 10.000/10.000 reszet kepvisel6 A1apit6
hatirozataval elfogadta az alabbi Szervezeti-makodesi Szabalyzatot („Szabalyzat"):

ALTALANOS RENDELKEZESEK

A Szabilyzat elfogadisar61 sz616 kozgyillesi hatarozat elfogadisival a Tarsashaz kOzOsseg tagjaira es jogut6daikra a Szabilyzat elOIthsai
kotelez6ve valnak. A Szabilyzatban adott felhatalmazisokat a kOzgyillesi hatarozat elfogadasival megadotmak kdll tekinteni.

A tulajdonostarsak jogosultak Cs kotelesek a jelen Szabilyzat rendelkezeseit megismemi, es az abban foglaltakat betartani. Az Uj
tulajdonostarsakat ugyanazon a jogok illetik, illetve kotelezensegek terhelik, amelyek az 6ket megel6z6 tulajdonostarsat illettek, vagy
terheltek.

A Tersashaz Szabilyzatsit a kozgyilles az asszes tulajdoni hanyaci szerinti egyhangil szavazattal letrejOv6 hatarozatival sillapitja meg, es
annak - az elfogadisara vonatkoz6 szabsilyokkal egyez6 formation es modon torten6 - modosittisa is a kozgyilles hataskOrebe tartozik.

A hatirozat Ugy is meghozhat6, hogy a kozos kepviselo felhivasara az frisbeli hatirozati javaslatrol a tulajdonostarsak irasban
szavaznak. Az inisbeli szavazas eredmenyet a kozOs kepvisel6 - a szavazisra megjelolt hatirid6t kovet6 nyolc napon beliil - kOteles a
tulajdonostarsakkal irasban kozolni.

A Szabsilyzat tervezetet, a kozgyilles megtartasit, illetcileg az inisbeli szavazisra kinizon hataridot megel6z6 tizenot munkanappal
koribban a rulajdonostarsak reszere meg kell kiildeni.

Ha az irisbeli szavazis eredmenytelen, vagy barmely tulajdonostars kozgyilles tartisat kerik, a kozos kepviselo 60 napon beliil a
kozgytilest koteles osszehivni. A kozgyalesre es AZ irasbeli szavazisra vonatkoz6 reszletes szabilyokat a kOzgytilesre vonatkoz6 fejezet
tartalrnazza.

A Szabilyzatot, iJ.Iet6leg annak modosinisit az ingatlan-nyihrantartisi iratokhoz kdll csatolni.

I. FEJEZET

A TULAJDONOSTARSAK =LON TULAJDONANAK HASZNA.LATARA, HASZNOSfTASARA

Valamennyi tulajdonostarsat külön tulajdona tekinteteben meiPeti a birtoklis, a hasznkilat, a hasznok szedese es a rendelkezes joga;
tulajdonostars e jogait azonban nein gyakorolhatja a tObbi tulajdonostars joga es tOrvenyes erdeke serelmevel, valamint a jelen
Szabalyzatban foglalt eloirtisok megszegesevel.
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A tulajdonostars kesteles:

a) fenntartani a krilon tulajcionaban a116 nem lakas celjara szolgal6 helyiseget, es a kozris tulajdonb61 kizarolagos hasznalataban
lev6 te nileteket,

h) a sztikseges intezkedest megtenni azert, hogy a kfiliin tulajdonban a116 helyiseget vele egyfitt hasznal6 szernely, valamint az,
akinek a kiilon tulajdona es a kozos tulajdonbol kizaroilagos haszmilataban 16'6 teriiletek hasznalatat atengedte, az ingatlan
birtoklasi, hasznalati és hasznok szedesenek jogat a jelen Szabilyzatnak megfelekien es olyan modon gyakorolja, hog), azzal tie
sertse a jelen Szabalyzat es a tulajdonostarsak jogait es torvenyes erdeket,

c) lehet6ve tenni es rutin, bogy a killon tulajdonban !eve) helyisegebe a kozosseg megbizottja a kOzris tulajdonban álló
eptiletreszekkel, berendezesekkel fisszefiiggesben, a szfikseges elleneirzes, valamint a fenntartasi munkik elvegzese celjab61,
arra alkaltnas id6ben bejuthasson a tulajdonostars, illet6leg a bentlak6 sziiksegtelen haboritasa nelktil,

d) a kilkin tulajdonban tervezett epitkezesr6I atalakitasrol ertesireni a kozos kepviseleit, ha az epitkezes a kOzos tulajdont is erinti.

A tulajdonostars kriteles az alabbi adatokat es azok valtoztisat, a valtozast kfivet6 30 napon bold!, a kOzas kepviselOnek vagy az
intez6bizottsrig elnokenek bejelenteni:

a) killon tulajdona tekinteteben a tulajdonosvaltozist,
b) a jogi szeinely, egyeb szervezet nyilvanos adatat, az ingatlan-nyilvintamishan barki Altai megtekintheto szemelyes adatit,

illet6leg
c) a kfilon tulajdontit 1)&16, hasznal6 szemely (a tovabbiakban: ber16) pontnak megfekdo admit.

I la a herb 6 irasbeli felszairis ellenere a fizetesi Icbtelezettsegenek 11CM tesz eleget, a keletkezett hatralek osszegenek megfizeteseert az
erintett tulajdonostarsnak helytallasi kotelezettsege all fenn. A bed6 frisbeli felsz6litasara, a tulajdonostrirs felsz6litasfira vonatkoz6
rendelkezeseket kell alkalmazni azzal, hogy a berlovel egyidejfileg a talajdonostrirsat is ertesiteni kelt

A tu1ajdonostars nem jogosult:

a) olyan epitesi•szerelesi munkat vegezni és ilyenhez a tulajdonostarsak hozzajarultisat kemi, amennyiben az elvegzett rnunka
Tarsashaz homlokzati megjeleneset, ideertve annak szinet, formajat is, bartnilyen tn6don megvaltoztatni, ide ertve kiilonosen:
legkondicional6 berendezes kühéri egysegenek elhelyezese, ablakrics felszerelese, naptirnyekolO felszerelese, parabola antenna
felszerelese.

b) a Tarsashaz osztatlan kozos tulajdon6 udvarinak allapotat egyoldal6an megvaltoztatni vagy a Tarsashaz osztatian kozos
tulajdonti udvaranak minclenki szamara elerhet6 hasznalatit korlatozni,
kozas terideten vagy egyebkent a kozosseg egyUtteleset zavar6 mOdon zajjal, luirosodassal vagy zavar6 hatassal jaro
tevekenyseget vegezni.

A tulajdonostars jogosult:

killon tulajdonit, es a kozos tulajdonb61 kizar6lagos hasznalataban levei teriiieteket a tulajdonostarsak zavarasa
rendeltetesenek megfele16 celra, és modon hasznalni, hasznositani,

b) a kiilon tulajdonban 16%15 helyiseg hasznalata, hasznositisa modjanak megvaltoztatastira a vonatkozo jogszabkilyi ekiirasok
megtartisival.

A rulajdonostarsak megallapodnak, hogy a Tarsashaz udvanin taltilhat6 gepkocsi beallo helyek hasznalatat egymas kozott tlgy osztjak
meg, hogy a tnindosszesen 25 db gepkocsi beallo helybeil Gepipari Tudornanyos Egyesiiletet 5 db, az SZVT Kutatisi es
Fejlesztesi Kozpontot 1 db, a Milszaki es Termeszettudominyi Egyesilletek Szovetseget 16 db, es a PRO-DIEC1
Ingatlanfejleszto Kor tarok Felelossegii Tarsasggot 3 db gepkocsibeall6 kizar6lagos hasznalatanak joga illeti meg.

A tulajdonostarsak megallapodnak, hogy a II., IV., V., VI. es VII. szinteken lev6 folyosok kozieked6k es szocialis helyisegek
kizarolagos hasznalati joga a Milszaki es Termeszettudomanyi Egyesuletek Szovetsige tulajdonostarsat, az I. emeleti ataprajzon
1.00.04 szammal jelolt 66,04 m2 nagysigti folyoso kizar6laps hasznalati joga a Gepipari Tudornanyos Egyesiilet tulajcionostarsat
filed meg,

FEJEZET

A KOZOS TULAJDON FENNTARTASANAK ESA KOZOS KOLTSEG VISELESENEK ESA KOLTSEGHATRALEK
MEGFIZETESENEK ES A FELOTASI ALAP FELHASZNALASA.NAK SZABALYAI

A KOZOS TULAJDONNAL KAPCSOLATOS JOGOK, ESKOTELEZETTSEGEK

ELVEK

Minden tulajdonostars jogosult a kozos tulajdon targyainak birtoklasita es hasznalatara, ez azonban nem sertheti a tobbi tulajdonostars
ezzel kapcsolatos jogit es jogos &deicer. Az kOzgyfiles hatatozatival a kozos tulajdon tekinteteben kizarolagos hasznalati jogot
alapithat. Amennyiben liven rtirgyii kozgyalesi hatarozat szilletett, iigy a birtokhis, hasznalat es hasznositas a hatarozatban loglaltak
betartisival tortenhet,
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1. Rendelkezes a kazos tulajdonrol

Az alapito okirat felhatalmazisa hianyaban a kazos tulajdonnal kapesolatos elidegenites jogat a tarsashaz-kozosseg nem
uakorolhatja.

A tulajdonostarsak az alapito okirat IL fejezetenek 13) pentja alatt felsorolt telek, epitinenyreszek, berendezesek és felszerelesek
fenntartasival (karbantartas, fehijitis) jar6 koltsegeket tulajdoni hanyaduk szerint viselik, kiveve azoknak a kazas tulajdonti
reszeknek a kaltsegeit amelyet valamelyik tulajdonostars kizaralagosan hasznal, az ilyen teralet utan a koltsegeket a kizarOlagos
hasznalat jogival rendelkez6 tulajdonostars viseli. Ha a kozos opitmenyreszek a rendes hasznalat soran megrongalOdnak vagy
elpusztulnak, a szukseges helyreallitis kaltsege a tulajdonostarsak kozas terhe, kiveve azokat a kazas tulajdomi reszeket, amelyet
valamelyik tulajdonostars kizarolagosan hasznal, az ilyen teralet titan a helyreallitasi koltsegeket a kizarOlagos haszmilat jogival
rendelkez6 tulajdonostars viseli, Olyan kar tnegterItese, amelyet valamelyik tulajdonostars a kozas targyhan ideertve a kizarolagos
hasznalatn teraleteket is — rendeltetestal elter6 hasznalattal okozott, az illeto tulajdonostarsat terheli.

Az epitteto tulajdonostars — ha a killan tulajdonaban tervezett apitkezes kazas tulajdonu reszt is &int — a killan tulajdonaban
tervezett epitkezes inegkezdesehez a tulajdonostarsak egyhangu irisbeli hozzajarn16 nyilatkozatat koteles beszerezni, ha a munka
az alapit6 okiratban kOzös tulajdonkent meg-jeloIt epaletreszt erinti.

2. A kozds koltseg viselesenek es a koltsighatralek megfizetesenek szabilyai:

A Tarsashaz minden tulajdonostarsa kateles a Tarsashaz fenntartasahoz, a kozos tulajdonban levo eptiletresz, epalet berendezes,
helyisegek allaganak megOvisahoz, fenntartasahoz, valamint az ott felhasznalt allergia es egyeb koltsegekhez, tovibba a
Tarsashazra vonatkozO altalinos vag,yonbiztositas clijahoz, valamint a Kazas kepvisel6 tiszteletdijahoz, a rendes gazdalkodas koret
meghatkoz6 kiadasokhoz tulajdoni hanyadinak megfele16 mertekben minden honap 15 napjaig rendszeresen hozzajarulni. A
Kbzos kaltseg kozgyilles Altai meghatirozott iisszeget a tulajdonostars a Tarsashaz erre a celra elkalanitett szatnlajara koteles
beszainitas, visszatartis toga nelkiil anitalassal teljesiteni. ;Was teljesitesi mod eseten az ezzel jAro koltsegek (pl. postal szolgaltatis
dija) a tulajdonostarsat terheli.

A tulajdonostarsak a kozos koltseget valamint a kazmiihasxnalat kozgyalesi hatirozatban elfogadott koltseget az az alapito
okiratban meghatarozott kazos mlajdoni hanyaduk szerint m2 alapon viselik, figyelemmel a kizarolagos hasznalatu reszekre,
amelyre es6 kaltsegek a hasznalat terhelik.

A Kozgyfiles hatdrozatival az eptilet iizemelteteset korlatozhatja. Ilyen esetben a Tarsashaz tulajdonostarsai a Tiirsashazat, Move
az 6ket a Tarsashazhati megillet6 tulajdoni illet6seget nem hasznallik, csak az epiilet fennallasival kapcsolatos (a hasznalatt61
fuggetlentil felmerii16) kozvetlen kaltsegek viselesere kotelezettek. Az elObbi korhitozas mellett barrnely tulajdonostars abban az
esetben jogosult a kiilan tulajdonanak hasznalatara, amennyiben az epiilet fennallasival kapcsolatos (a hasznalattol faggetlenal
felmer016) kazvetlen kaltsegek mellett az ezen hasznalattal asszefiiggesben felmerii16 valamennyi egyeb kaltseget is viseLi, valamint
megteremti az ezen hasznalattal asszeftiggesben felmer416 kaltsegek elkülänült xnegallapitasiinak felteteleit, egyedi
almer6/mellekmer6 felszerelesevel. Ezell lehetoseggel elve a Gepipari Tlidominyos Egyesiller jogosult arra, hogy a gazdasagi
bejaraton keresznil a kalon tulajdontit megkozelitse, hasznalja Cs killOn tulajdonat elkiilanalten Lizemeltesse, azzal, hog ezen
hasznalattal Osszefaggesben az eptilet fennallasaval kapcsolatos (a hasznalattO1 fUggetlernil felmeral6) kozvetlen koltsegek inellett
az ezen hasznalattal osszefiiggesben felmerii16 valarnennyi egyeb koltseget is viselni koteles.

A Kakis kaltseg Cs kozmudijak nem, netn teljes, vagy kesedelmes megfizetese esetere a tarsashaz kozassege a jelen okirat
alairasilival felhatalmazza a KOzas kepvisel6t, bogy a fenti szabalyt megsert6 tulajdonostars, 1)&16 ellen jogi eszkozok
foganatositisit kezdemanyezze a fizetesi katelezettsog kikenyszeritesenek erdekeben az alabbiak szerint:

a) 30 napot meghalado kesedelem eseten a kesedelemben lev6 tulajdonostars (bend) a jegybanki alapkatnattal tnegegyez6
inertekii kesedelmi kamatot kateles fizetni (a targyho 15. napjatal a megfizetes napjaig eltelt napokra.);

b) Kethavi tartozas eseten irisban kell felszolitani az adast fizetesre, 15 napos hatarido ttlzesevel. A felszalitiisban fel kell
nintetni a Tarsashaz nevet, clink, az Adds nevet clink, az albetet(ek) helyrajzi szatnit, az utolso befizetes idopontjat, es
asszeget, valamint a t6ketartozas, es a felszolitisban meghatarozott lizetesi hataridci utols6 napjara kiszamitott kesedeltni
kamat osszeget.

c) Az ados kezdernenyezesere a tartozas reszletekben thrten6 meglizetesere a kozas kepviselo megallapodast kothet A
reszletfizetes maximum 12 hOnapra engedelyezhet6 anal, hogy a havi esedekes kozas kaltsc:T;, es a reszlet bármelvike
hianytalan befizetesenek elmulasztasa eseten a teljes osszeg megfizetese azonnal esedekesse yak,

d) 3 havi, de legalabb 40.000,- Ft asszeget eler6 tartozas eseten fizetesi meghagyas kiboesitisit, kozos kaltseg tartozas
vonatkozasaban 3 havi tartoztis oaten az ingatlan-nyilvantartisba jelzalogjog bejegyzeset kezdemenyezheti. Ehhez a
tulajdonostarsak hozzajarulasukat jelen Szabalyzat elfogadasival illetve a kes6bb a tarsashaz kozassegbe belepok
tulajdonszerzesevel megadottnak kelt tekinteni.
A fizetesi ineghagyashoz mellekelni kell a hatraleki kimutatist, ami havi hontashan tartalmazza a tOketartozas bsszeget, es a
hatralekos idaszakra ervenyes kesedelini kamat(ok) %-os mertiket.
A jelzalogjog bejegyzeser61 a kozas kepvisel6nek rendelkez6 nyilatkozatot kell kiacini. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
jelzalogjog targyanak (az albetet(ek) helyrajzi szama es a kazas tulajdoni hanyad) es az ados adatainak megjelblesen kivül a
jelzalogjog jogosultjat meg kell hatirozni a koveteles jogcimet (tarsashazi kozos kaltseg), amelynek biztositisara a jelzalogjog
szolgal, a kaveteIes asszeget, a kamat mertekenek Cs a kamatszamfuls kezd6 iclOpontjanak megjelolesevel.
A nyilatkozainak a Kazgyillesre v-onatkozo fejezethen reszletezett jogorvoslati lehet6seget is tartalmaznia kell.
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A szakseges intezkedesek a ados tartozisakent kell nyilvantartani.

3. A fehijitgai alap felhasznilsisanak szabilyai:

A l'irsashaz jelenleg felUjitisi alapot nem kepez.
A Fekijitasi Alapba, amennyiben ilyet a Tarsashaz kozosseg letrehoz, a fehijitisi alap letesitese sorsin kialakitasra kerii16 elter6
szabsilyok hianyaban az elkiilanitett penzasszeg kizarolag a Tarsashaz egeszenek allagmegewsisi, vagy egyeb, minden tulajdonostars
szarnara elanyos miiszaki munkalataira fordithat6. A Fe16jitisi alapba torten6 befizetes a vonatkozo kOzgyiilesi hatarozatot kovet6
honapt61 veszi kezdetet Az osszeget minden hanap 15. napjaig katelesek a tulajdonostarsak a kozas koltseggel egyOtt megfizetni,
amelyet a baths kepviselo az erre a celra elkiilonItett szimlan helyez el.

ILL FEJEZET

KOZGYOLES

1. A kozosseg legfeibb donteshoz6 szerve a tulajdonostarsakb61 all6 Kazgyilles, ainelyen valamennyi tulajdonostars egy f6 kepvisel6vel1
illetve egy 16 meghatalmazottal kepviseltetheti magat.

A kozgyilles hatiroz:

a) a szervezeti-miikadesi szabilyzat ellogadisareil es modositiissir61
b) a kazas tulajdonban álló eptiletreszek hasznalatiirol, hasznosinisar61, fenntartassirol (ideertve annak fehijitiskit is), a

kozasseget terhelO katelezettsegek e1vallalisar61,
kozas kepvise16nek vagy az intezObizottsig elnakenek es tagjainak, valamint a szainvizsgal6 bizottsignak a

megva1asztasar61, felmenteser61 es dijazisitrol,
a kozosseg eves koltsegvetesenek is elszamolisanak, a szamviteli szabilyok szerinti beszsimolOjanak elfogadisaral, valamint a
kozas kepvise16, vagy az intezobizottsig reszere a jovahagysis megadasirol
a Hazirend megallapitisarcil
amennyiben erre a 'rsirsashaz alapito okirata felhatalmazist ad, a kozos tulajdon elidegeniteser61

,g) a kozgyfiles hatiskiithre es eljarisara vonatkozo szabilyokr61,
A kozgyales a hatirozatival a legalabb harem hanapnak megfeleI6 kolas koltseg asszegenek befizetesevel hatralekba kertilt
tulajdonostars kiilon tulajdonanak es a hozza tartoz6 kozos tulajdoni hanyadinak jelzalogjoggal val6 megterhelesere
vonatkoz6 jogositvanyanak gyakorlsisara rendelheti el a luitralok megfizetesenek biztositekaul azzal, hog3r a jelzilloggal yak)
megterheles elrendelesere a jelen szervezeti es miikatiesi szabilyzatban foglalt felhatalmazis alapjan a kOzos kepviselO is

. jogosult.
kozos megegyezes kezdemenyezeser61, ha a kozosseg es a tulajdonostirs, illet6leg a kozosseg es harmadik szemely kozatt
keletkezett polgari jogvitaban - ha az erintettek inegallapodni nein tudnak - a kozvetit6i tevekenysegrOl sz616 külön torveny
rendelkezesei alapjan permegel6z6 kozvetit6i diarist lehet kezdemenyezni

./) dantes a bannely tulajdonostars altal kezdemenyezett kazgytilesen a tulajdonostarsak altal meghatarozott Ogyekben
minden olyan iigyben, amelyet a szervezeti Inultadesi szabalyzat a kozgyales hatiskarebe utal, illetve amelyet nem utal a
kazoo, ke.pvisel6 vagy az intez6bizottsig, illet6leg a szamvizsgalo bizottsig hataskarebe.

2. A Icazgyilles 13sszehivAsa:

kozgytilest a kozas kepvisel6 vagy az intez6bizottsig elnake hIvja assze. A kazgyiiiesre valamennyi tulajdonostarsat inisban kell
meghivni..

Rug& esetet - igy ktilanosen: a kazos tulajdonban all6 epOletreszek, eptilet-berendezesek, vagyontargyak allekonysagat, biztonsagat
kazvetlentil veszelyeztet6 helyzet kialakulassit - kiveve siz irasbeli meginvot legkescibb a kazityiles idOpontja elott nyole nappal meg kell
kiildeni a tulajdonostarsaknak. A tulajdonostars altal irisban meghatalmazott altalanos kopvisel6t a kozgyalisre minden esetben meg
kell hivni. A z altalanos, illetoleg az eseti meghatalmazisra egyebekben a Ptk. 222-223. S-aiban foglaltak az irsinyadOk.

A meghivonak tartalmaznia kell a Kozgriles napirendjet A ineghivOnak tartalmaznia kell a kOzgyillesen elnak16 szemely, a kozgyillesi
jegyzeiltanyv vezetOje es a jegyzOkanyvet hitelesito ket tulajdonostars megvalasztasara, valarnint a sz.avazisra eloterjesztett napirendet
A megismetelt kazgyuleste vonatkozo rendelkezeseket megismetelt kazgyfiles idOpontjat, a napirend valtozatlansigara, es
hatirozatkepessegere torte,n6 utalast) A megismetelt kozgyilles az eredeti kozgyilles meghivajaban az eredeti kozgyilles
hatirozatkepesseget61 fagg6 feltetellel is kitazhet6.

A meghirdetett napirendben nem szerep16 Ogyben ervenycs hatirozatot hozni nem lehet.

Kozgy61est sztikseg szerint, de legalabb evente egyszer kell tartani. Az eves elszamolasr61, a koltsegvetes megallapitasar61 sz616
kazgyillest evente legkesabb miijus 31-eig meg kelt tartani.

Katclezci a kazgyilles asszehivitsa, ha azt barmely rulajdonostars a napirend es az ok megjelolesevel irisban kertek. Ha a kerest a kazoo
kepvisel6 vagy az intez6bizottsig elnake tizenat napon beliil nem teljesitette, az osszehivist ker6 tulajdonostarsak vagy az altaluk
megbizott szemely a kozgyulest asszehivhatjak.
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A kozgytIlesen meghozott hatarozatokr61 a kazos kepvisel6nek vagy a intezabizottsig elnokenek valamennyi tulajdonostarsat inisban,
kozgytiles megrartasit61 szamitott nyolc napon belill ertesitenie kell.

3. Hatirozatkepesseg:

A Kozgytiles akkor hatirozatkepes, ha azon valamennyi tulajdonostars (vagy meghatalmazottja) jelen van.

A hatirozatkepesseget a kazgyules megnyitisat koveteien, tovabba az egyes napirenclekr61 tarten6 szavarist mege16z6en a kozolles
altal megvalasztott elnokI6 szemely es a kozgyalesi jegyzeikanyv vezet6je allapitja meg.

Ha a kOzgyules nem hatirozatkepes, vagy az elnok16 szernely a kozgy61est a hatirozatkeptelenne valisa miatt berekesztette,
megismetelt kazgyillest kell tartani.

A Kazgyillesen minden tulajdonostarsat egy szavazat illet meg.

A KOzgytiles a hatirozatait egyhang6 szavazattal hozza meg.

A megismetelt kazgyilles hatarozatkepessegere az eredeti kozf,■ytiles hatirozatkepessegere vonatkoz6 rendelkezesek az ininyadok.

4. K6zgyti1esi jegyziikanyv:

A Kozgyillesen — a hatirozatot is tartalmaz6 —Jegy.7,6169nypet kell vezetni, amelyet a KOzgyiilesen elnake,16 szemely es ket tulajdonostars
az alairisival hitelesit,
A JesmokOrrypbe barmely tulajdonostars betekinthet, es arra — a misolisi koltseg megfizetesevel — masolatot kerhet,

5. irasbeli hatirozathozatal:

A kozgytilesi hatarozat tigy is meghozhato, bogy a kozgyiilesi napirendre vonatkozoan a kozos kepvisel6 felhivasara, a felhivishoz
mellekelt frásbei hatarozati javaslatr61 - ha szanwizsg.116 bizottsag traikodik, irisbeli volemenyenek ismereteben - a nalajdonostirsak
irisban szavaznak.

Az inisbeli szavazasi eljaras szabilyai:

A hatirozatot es az arrai sz616 szamvizsgal6 bizottsigi velemenyt a Kozos kepvisel6 minden tulajdonostarsnak postal Uton,
tertivevennyel, vagy ravid 6.ton szemelyesen, a Kakis kepvisel6 ilia! keszitett itveteli elismervennyel, vagy listivai kezbesiti.
Kezbesitettnek tekintend6 az itvett tertiveveny, illetve a tulajdonos alairisit tartahnazo atvetell elisnierveny, vagy lista.

A szavazolapon ragzitett hatirozati javaslatban szerepelnie kell — a hatarozat javasolt szovegen, es a tulajdonostars tulajdoni hanyadin
kivill — az „igen, nem es a kozgytIles/reszkozgyales osszehivisat javaslom" szavazasi 1ehet6seg feltuntetesenek is.

A fent leirtak szerinti szabilyos ertesites kezhezvetelet61 szamitott 15 napon behil katelesek a tulajdonostsirsok postal iiton, telefax, vagy
Kozos kepviselo Altai keszitett szavazolapon, irasban szavazni.

A szavazis eredmenyenek megallapitasa a visszaerkezett szavazatok osszeszamlalasa alapjan tortenik, amelyr61 jegyz6kOnyvet kell
felvenni. Ebben meg kell allapitani a beerkezett szavazatok szamit, azok megoszlisat (igen-nem). A jegyzokonyv mellekletet kepezik a
visszairkezett szavazatok. A jegyz6kOnyvet a Szamvizsgal6 Bizottsig egy tagja hitelesiti.

Eredmenytelen az irasbeli szavazis ha az inisbeli hatirozati javaslatra leadott etvenyes es azonos irisbeli szavazatok artinya nem en el a
jelen Szabilyzatban, vagy a tarvenyben elómrt meneket.

Az inisbeli szavazis eredmenyet a kozos kepviselo - a szavazisra megje101t hataridOt kewet6 nyolc napon belUl - irisban koteles a
tulajdonostarsakkal kazolni.

Eredmenytelen szavazis eseten az arr61 sz616 ertesitessel egyint megismetelhet6 az inisbeli szavazis, ha nem kertek kozgyilles
Osszehivisit. Ez esetben a hatarozat eredmenyenek megallapitasa a megismetelt kazgyalesi hatirozathozatalra vonatkoz6 szabalyok
szerint tortenik.

6. Jogorvoslat a kazgyalesi illetve az trasbeli hatirozatokkal szemben:

Ha a kozeiles hatirozata jogszabily vagy az alapit6 okirat, illet6leg a szervezeti-mtikOdesi szabilyzat rendelkezeset serti, vagy a
kisebbseg jogos Ordekeinek lenyeges serelmevel jar, barmely tulajdonostars keresettel kerheti a birosagt61 a hatarozat
ervenytelensegenek megallapitasit.

A kereset a hatirozat vegrehajnisat nem gatolja, a birosag azonban a vegrehajtast indokolt esetben felfUggesztheti.

E rendelkezeseket a kozas kepvisel6nek a rendelkezesere is alkalmazni kell.

6/1



Hatstrozatok konyve:

A kazoo kepviselo köte1e a kazgyilles hatirozatair61 es a hattirozatok vegrehajtasar61 nyilvintartist a Kozgyulesi Hatirozatok
Konyveben vezetni.
A Kozgyulesi Hatirozatok itiOnyve ovenkenti bontisban - a hitelesitett kozgytilesi jegyzokanyv alapjan tartalmazza:

a)a kozkriiles id6pontjat; a sztikseges hatirozatkepesseg aranyat,
b) a megszavazott hatirozatok szo szerinti szoveget es a szavaziskor jelen lev6
tulajdonostarsak, illet6leg a tulajdonostars altal meghatalmazott szemely nevet, es a
tulajdoni hanyad szerint leadott szavazatokat igen, nem, tartozkodott bonttisban,
r) a kozgyiilesi hatirozatok vegrehajtasinak mOdjat es ickipontjat,
d) a kozgyillesi hatirozatok vegrehajtasanak elmaradisa eseten ennek indokat.

Ha a kozasseg a hatirozatot irasban hozta meg, az aclatokat az frisbeli szavazis alapjan, ertelemszerCien kell feltuntetni. A kozgyfiles
idopontja helyett a szavazolapok kiktildesenek ideipontjat kell beirni, -161/-ig megjelalessel.
A kozas kepvisel6 kulan tulajdont erint6 tulajdonosvaltozas eseten - a szerz6d6 felek keresere, resziikre koteles a Kazgyillesi
Hatirozatok Kanyvet, illet6leg az elidegenitessel erintett ingatlanra vonatkoz6 hatirozatokat bemutatni.
A Kozgalesi I latarozatok Kanyvebe bannely tulajdonostars betekinthet es a hatirozatokr61 - a misoltisi kaltseg megfizetesevel -
nuisolatot kerhet.

IV. FEJEZET
KCVOS ICEPVISELO VAGY INTEZOBIZOTTSAG

1. A kazasseg iigyeinek intezeset a Kozas kepvisel6 vagy haromtagil Intez6bizottstig latja el. (Ahol a jelen szabilyzat kakis kepviselore
vonatkozo rendelkezeseket tartalmaz, Ott az intez6bizottsig elnoket kell anent, ha intez6bizottstig letrehozasareol dont a kOzgyales).

A Kozas kepviselo megvalasztasa:

A tulajdonostarsak barmelyike inditranyozhatja a Kozas kepvisel6 megvalasztasit. A Kazas kepviselo lehet barmely tcrtneszetes vagy
jogi szemely, tovabba jogi szemelyiseg néikuii szervezet, fiiggetleniil att61, hogy a tarsashaz tulajdonostarsa-e, vagy setn.

Nein lehet Kozos kepvise16, illet6leg nem lithat el tarsashaz-kezelesi teveltenysiget:
a) akit biincselekmeny elkavetese miatt joger6sen szabadsigvesztes btintete.sre iteltek, amig a bUntetett el6elethez fLiz6d6 hatranyoo

jogkovetkezmenyek alei nem mentesiilt,
b) akit ilyen tevekenysegt61 joger6s bir6i itelettel eltiltottak, az eltilto itelet hatilya alatt,
c) az az egyeni vallalk,oz6, gazdastigi tarsastig, aki, illetOleg amely ilyen tevekenysegevel asszefugg6en keletkezett, joger6sen

megallapitott fizetesi kotelezensegenek nem tett eleget.

A Kazas kepvisel6 jogosult a kazasseg kepviseletenek ellatistira a birostig és Inas hat6sig elOtt is. E jogkorenek korlatozasa hannadik
szemellyel szemben hatilytalan.

A Kozas kopvisel6 katelezettsegei kiilanasen:

a) a Kazgyales hatirozatainak elokeszitese es vegrehajtisa, gondoskodva art61, hogs' azok niegfeleljencka jogszabilyok, az Alapit6
Okirat e.s a Szervezeti-milkadesi szabilyzat rendelkezeseinek,

b) A kozas kepvisel6 (az intezobizottsig elnake) kateles megonzni a foldhivatalhoz benyintott alapit6 okirat es szervezeti-makadesi
szabilyzat egy peldanyat.

c) minden sziikseges intakedes megtetele az epillet fenntartisa es felajitasa ordekeben. A kozas kepvisel6 (intez6bizottstig elnOke) az
eptilet fenntartasi es fehijitisi munkai elvegzesere a Tarsashaz kepviseleteben c.ls a kozos koltseg (feltijitis eseteben a felujittisi alap)
terhere hartnadik szemely vallalkoz6val kat szerz6dest mely asszegszenisegeben setn egyedileg sem havonta osszesitve nem
haladhatja meg a 100.000,- Ft-ot, azaz Egyszazezer forintot azaz — a Tarsashaz es a kazas kepviselo kazatti kulan megbizas
hianyaban — nem tartozik a kozos kepvisel6 (az intez6bizottsig) feladatkarebe a fenntartisi es felujitasi munkilatok elvegzese.
Nem tartozik tovabbi kozas kepviselo (az intedibizottsig) feladatkorebe a tarsashazi kozas vagy kiilantulajdon6 ingatlanok
gondnoki felaclatainak ellattisa,

d) a tulajdonostarsakat terhel6 Kazas kaltseghez vale hozzajarulas, valatnint a Fel6jitasi alap asszegenek kozlese, es beszedese, es a
kazosseg ezzel kapcsolatos igenyeinek ervenyesitese

e) evenkenti koltsegvetesi javaslat keszitese, amely tartalmazza:
- a kozos tulajdonnal kapcsolatos varhat6 kiachisokat koltseg-nemenkent osszegezve,
- a tervezett fenntartasi es fehijitasi munkakat,
- a tulajdonostarsak Kazas kaltseghez es a Felajitisi alaphoz val6 hozzajirulasanak asszeget tulajdonostarsankent

f) Minden naptin ev majus 31-ig az el6z6 ev tekinteteben eves elszamolast kesziteni, ainely tartalmazza:
- a tervezett es tenyleges kiadisokat kaltseg-nemenkent, es a kozas kaltseg megosznisinak a Szervezeti —nalkadesi

Szabilyzatban megallapitott szabilya szerinti bontisban, ezen beltil az iizemeltetesi kiadasokat, valamint karbantartisokat
Cs fehijitisokat az elvegzett munkak reszletezeseben,

- a tervezett es tenyleges beveteleket forrisok szerint,
- az el6z6 ket pont ktilanbsegenek ?Niro egyenleget a penzkeszletek kezelesi helye szerint reszletezve,
- a targyevhez tartozo, es a kozasseg egeszet terhel6 katelezettsegeket,
- a Koto:r holtse'sbesz,es a Frbeildsi alaphoz vale hozzajarulas e1óirásit is teljesiteset tulajdonostarsankent. .
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g) Nyilvintarnist vezet: - a tulajdonostirsak adatairel az I. 1. pontban foglalt
tartalommal
- a tulajdortostarsak Kezos koltseghez es a Feltnitisi alaphoz vale
hozzlijiirulasinak osszeger61 es megfizetes idepontjarcil tulajdonostirsankent, evenkenti es ezen beIul havi bontisban.

h) Javaslatot keszitern a Thrsashaz korlitozott tizemelteteser61
1) Jogosult és koteles megtenni minden olyan intezkedest, amely a kOzosses erdekeben sztikseges.

2. A kozOs kepvisel6 jogosult megbizatisar61 birmikor 90 napos ha tariclOvel lemondani azzal, bogy a kozOs kepvise16 megbizatisa
lemondis bejelenteset61 szittnitott 90. napon vagy amennyiben a Tarsashaz kOzgyillese helyebe ezt megel6z,6en 6j kOzos kepviseldt
vilaszt, az 6j kakis kepviseleit megvilasznisanak napjan sztinik meg.

3. A It OzOs kepviselo megbizatisinak megszUnese napjan keteles a tarsashlizra vonatkoz6 osszes altala kezelt vagy egyebkent
birtoktiban álló iratot teljessegi nyilatkozat mellett, itadas-atveteli jegyzOlconyvvel itacIni az 6j kerbs kepviseI6, vagy ha 6j kozos
kepvisel6 valasztasara nem keridt sor, a szamvizsga16 bizottsig reszere.

V.
SZA.MVIZSGALO BIZOTTSAG

A tirsashazban a sziiksegt61 fUggeen 3 tag 6 Szamvizsgal6 Bizottsig milkodik. Ennek tagjait a kozgyiles valasztja, a Bizottsig elnoket
Bizottsig tagjai valasztjik meg.

A Szamvizsgal6 Bizottsig folyamatosan ellearzi a kozos kepvisel6 tevekenyseget, a kozosseg penzforgaltnit. Jelentesebb Ugyekben
velemenyezi a kozgyilles ele terjesztert javaslatokat, kelonosen a koltsegvetest es az elszimolasokat Velemenyezi a szabilyzatokat es
azok m6dositiistinak tervezetet. Javaslatot tesz a kozos kepvisel6 dijazisira.

A Szamvizsgil6 Bizottsig ellen6rzesi tevekenysegenek folyamatossigin talmen6en sziikseg szerint tartja meg ideseit. Az ellenorzesi
feladatokat a Bizottsag tagjainak szakmai iranyultsiga alapjlin kell meghatirozni, szlimviteli-penzforgaltni, iniiszaki és yogi kerdesek
szerint megosztva.

A Szimvizsgile Bizottsiig testilletkent mtikodik, akkor hatirozatkepes, ha tagjainak tObb mint a fele jelen van. Hatirozatait egyszer6
szotobbseggel hozza meg, szavazategyenlOseg eseten az elnok szavazata dOnt. A Szimvizsgi16 Bizottsig ellenerzeseirol vagy ideseir61 a
sziikseghez kepest jegyzokonyvet vagy emlekeztet6t keszithet.

A Szamvizsgii16 Bizottsig ellatja mindazon feladatokat, amelyeket a tarsashazakr61 sz616 2003. evi CXXXIII. torveny vagy a jelen
Szabilyzat megjelol.

A liazirendet a Kozgyles allapitja :neg.

VI.
IIAZIREND

VII.
VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

A tulajdonostarsak hozzajarulastikat adjak ahhoz, hogy jelen Szervezeti-nulkodisi Szahalyzatot az Alapit6 Okirattal egyiitt a Kozas
kepviselo jogi kepvisel6 bevonisival a Foldhivatalba Jelen okirat alairisaval meghatalmazzik a Duda es Csake Ogyvedi
Irochit (szekhely: 1023 Budapest, I.ajos u. 28-32), bogy Tarsashizat a Szervezeti-m6kOdesi Szabilyzat foldhivatali benytljtisa kapcsin
foldhivatali eljAris sorin kepviselje. A tulajdonostarsak kerik a FOldhivatalt, hogy a Szervezeii-mtikodesi Szabillyzatot az iratokhoz
csatolja.
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