
Társasház, Sopron, Minta utca 1.
Közös képviselő: Képviselő Lajos

Levelezési cím: 9400 Sopron, Képviselő utca 1.
.Telefon: 30/0000000

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a fenti Társasház tulajdonosi közgyűlésén Sopron, Minta utcai Általános Iskola 
éttermében.
Időpont: 2007. március 22-én 18.00 órakor
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívet aláíró tulajdonosok, illetve meghatalmazottak. 
(5 648/10 000 tulajdoni hányad).

A közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok: a mellékelt meghívó szerint.

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása:  

A közös képviselő javasolta,  hogy a közgyűlés válassza meg levezető elnöknek, egyben jelezte, 
hogy szükség esetén vállalja a jegyzőkönyv vezetését is. Jelezte, hogy a tulajdonosok közül kettő 
főt is választani kell jegyzőkönyvi  hitelesítőnek.  Hitelesítő István és Hitelesítő Tamásné jelezte, 
hogy vállalja a hitelesítői funkciót.

Ellentmondó  Erzsébet:  szerint  nem  szerencsés,  ha  a  levezető  elnök  és  a  jegyzőkönyvvezető 
személye ugyanaz. Szerinte más személyt kellene választani jegyzőkönyvvezetőnek. 

Közös képviselő megkérdezte a jelen lévőket, hogy vállalja-e valaki a jegyzőkönyv vezetését, Erre 
Jegyzőkönyv Jolán  jelentkezett. 

1/2007.  (III.22.)  számú  határozat:  a  2007.  március  22-i  közgyűlés  tisztségviselőinek 
megválasztása.

A közgyűlés levezető elnöknek Képviselő Lajos közös képviselőt jegyzőkönyvvezetőnek Jegyzőkönyv 
Jolánt, hitelesítőknek Hitelesítő Istvánt és Hitelesítő Tamásnét 5 332/10 000 szavazati aránnyal, 1  
ellenszavazattal (Ellentmondó Erzsébet) megválasztotta.

2. A  közös  képviselő  éves  elszámolása  (elszámolás  elfogadása,  jóváhagyás  megadása   
/Thtv. 48. § (2) bek./) határozat-hozatal:

Jánosné:  A megküldött elszámolás tartalmazta a hátralékosokat is. Javasolta, hogy Tartozó Zsolt 
részére próbáljunk meg segíteni a hátraléka rendezésében például a Családsegítő Intézet, vagy az 
Önkormányzat közreműködésével (segély). Tartozóéknál nagyon beteg a kisgyerek, ami anyagilag 
is megterheli a családot. Nem tudja, hogy Tartozó  Úr munkanélküli-e, vagy mi van vele. Tegyük 
meg ezt a lépést, ha lehetséges. Bírósággal fenyegetni ráérünk később is. 

Erzsébet:   Észrevételezte, hogy a közös képviselő díja az első félévhez képest emelkedett,  havi 
18 000,- forintról 27 000,- forintra. Erről az előző közgyűlésen nem született döntés, kérdezte, hogy 
mi az oka ennek. 

Képviselő  lajos közös  képviselő  válaszában  közölte,  hogy  amikor  az  előző  közös  képviselő 
megkereste azzal, hogy vállalja-e a házban a képviseletet, akkor jelezte, hogy albetétenként 900,- Ft 
díjért tudja ezt elvállalni (havi 27 000,- Ft). A végleges felkérés előtt előző képviselő azt közölte, 
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hogy  beszélt  a  lakókkal  az  új  jelöltről,  és  azok  támogatják  személyének  a  jelölését.  Abban  a 
tudatban  volt,  hogy  erről  is  szó  volt  előzetesen  az  informális  beszélgetéseken,  mely  alapján 
hivatalosan is felkérték arra, hogy közös képviselő legyen.

Erzsébet: közölte, hogy nincs kifogásuk a díjazás mértéke ellen, hiszen tudják, hogy abból még 
adót és egyéb járulékokat is kell fizetni a közös képviselőnek. Azt kérte, hogy a díjazás összege 
havi 27 000,- Ft mértékben szerepeljen a jegyzőkönyvben.

Több hozzászólás  a napirendi  ponthoz nem volt,  ezért  a levezető elnök szavazásra bocsátotta  a 
beszámoló  elfogadását  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy a  közös  képviselő  díjazása  is  szerepeljen  a 
határozatban.

Levezető elnök és a hitelesítők megállapították, hogy senki nem távozott, nem érkezett közben, a 
közgyűlés továbbra is határozatképes

2/2007.  (III.  22.)  számú  határozat:  A  közös  képviselő  éves  elszámolásának  elfogadása, 
jóváhagyás  megadása  (Thtv.  48.  §  (2)  bek.).  A  közös  képviselő  díjazásának  utólagos 
elfogadása (27 000,- Ft/hó). Az elszámolás a meghívó mellékleteként minden tulajdonosnak 
megküldve.

A  közgyűlés  a  határozati  javaslatot  5  648/10  000  szavazati  aránnyal  a  jelenlévők  egyhangú 
szavazatával elfogadta

3. A  ház  működtetésére,  kezelésére,  takarításra  vonatkozó  javaslatok,  tervszerű   
karbantartási feladatok megvitatása, elfogadása, határozat-hozatal:

Erzsébet: Javasolja a költségek csökkentése érdekében – amit már több éve hangoztat és javasol, - 
hogy  a  lépcsőház  fűtését  szüntessék  meg.  Beszélt  a  távhőszolgáltató  alkalmazottaival  is,  akik 
elmondták, hogy már több helyen is lezárták a fűtést. Csonkolásos módszerrel kell kérni a lezárást, 
mert  akkor nem kell  alapdíjat  sem fizetni.  Később, ha szükséges vissza lehet állítani  az eredeti 
állapotot. Mivel május 1. után már a lezárást a Távhőszolgáltató el tudja végezni, szükséges, hogy a 
közös képviselő időben kezdje meg a szükséges lépések megtételét.

László: Csatlakozott a javaslathoz. Szerinte lassan éves szinten 600-700 ezer forint lesz a lépcsőház 
fűtés számlája, ezt már a lakók nem bírják kifizetni. Felvetett továbbá, hogy a takarítás minősége 
nem jó. Nem a személy ellen van kifogás, csak a munkája ellen. A kukákat soha nem mossa ki, 
ablaküvegek soha nincsenek megpucolva. Összességében a munka minősége erősen kifogásolható, 
ezért a takarítónak fizetett díjat is túl magasnak tartja.

Javasolta még, hogy szükséges lenne a rossz kukák cseréje, de szerinte nem biztos hogy indokolt 
még egy-egy kuka beállítása. Ezek szállítási költsége éves szinten túl magas lenne. (160 ezer Ft). 
Azt javasolta, hogy a lakók jobban figyeljenek oda a szemét elhelyezésre. A műanyag flakonokat 
például lapítsák össze, ezáltal kisebb helyen elférnének. A közelmúltban közel félig volt a kuka 
össze nem nyomott flakonokkal. A levegő elszállításáért fizetünk túl sokat. 

Hajnalka,  Tamásné: Javasolták, hogy a lakók saját maguk takarítsanak a házban, így éves szinten 
további 234 ezer forintot lehetne megspórolni. Aki nem tudja, vagy nem akarja ezt vállalni, az maga 
helyett,  amikor  soros  lenne fogadjon meg valakit  akár  a  házból,  akár  máshonnan.  Lakásonként 
évente 7 800,- Ft-ot jelent ez a tétel,  ennyi bőven elég az évente 3 esetleg 4 alkalomra ami egy 
lakásra jut a takarításból. Nem igaz, hogy 15 hetente nem lehet kitakarítani és a kukákat elrendezni. 
Javasolta, hogy írásbeli szavazás legyen erről a kérdésről, mérjük fel, hogy ki az, aki nem akarja ezt 
vállalni. Így utólag sem mondhatja senki azt, hogy nem így vagy úgy szavazott. A szavazás átfutási 
ideje miatt a saját takarítást már csak úgyis májustól lehet indítani.
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László: A takarítás szerinte úgy legyen, hogy a soros takarító az egész lépcsőházat takarítsa ki „a 
pincétől a padlásig”, így valóban csak 15 hetente kell. Ez évente 3-4 alkalmat jelentene. 
Felvetett még, hogy szerinte a lakásbiztosítás összege túl magas. Azt kérdezte, hogy ez csak a közös 
helyiségekre vonatkozik-e, vagy az egész házra. A többi jelenlévő elmondta, hogy az egész házra 
vonatkozó szerződést kötöttek annak idején, az egyéni biztosítások csak az ingóságok biztosítását 
tartalmazzák. Aki akkor nem módosíttatta a saját szerződését, az elképzelhető, hogy két helyre fizet 
ingatlan biztosítást. A közelmúlt tűzesetei miatt szükséges, hogy az épület-biztosítás megmaradjon. 
Elmondta  még,  hogy  László  lakótárs  4  helyet  foglal  el  a  felosztott  közös  helyiségekből  a 
rendelkezésre bocsátott 1 hely helyett. Sok fölösleget li-lomot tárol ezeken a helyeken. Amikor a 
közgyűlés  döntött  a közös helyiségek felosztásáról,  akkor Méhesi László nem volt  jelen.  Kérte, 
hogy a  közös  képviselő  írásban szólítsa  fel  az  érintett,  hogy csak a részére biztosított  1 helyet 
használja saját dolgai tárolására.
A lépcső javítással kapcsolatban elmondta, hogy az nem jól lett elkészítve annak idején, ezért jön 
fel a járólap. Valamilyen módon meg kell javítani.

István: Elmondta, hogy a járólap nem jó megoldás szerinte a lépcsőn, a szomszéd lépcsőházban jól 
csinálták  meg,  ennek ellenére  ott  is  probléma van már  vele.  A lépcső fölötti  tető  beázik  a  víz 
befolyik a fugákon a járólap alá és az időjárás miatt előbb-utóbb az megmozdulhat. Javasolta, hogy 
ha anyagilag lehetséges,  akkor a lépcső feletti  tető szigetelését  is végeztesse el  a ház. Kérdezte 
továbbá,  hogy a folyosók és a lépcsőház közös helyiség-e.  Elmondta,  hogy a másik.  lépcsőház 
alagsori  folyosóján  hosszú  ideje  bútor  van  elhelyezve.  A  szabálytalanul  tárolt  bútor 
balesetveszélyes,  illetve  a  tűzvédelmi  előírásokkal  is  ellentétes,  amely  szerint  a  társasházak 
közlekedőfolyosóit  szabadon kell  hagyni.  Kérte,  hogy a  közös  képviselő szólítsa  fel  az  érintett 
lakótársat a bútor elszállíttatására, a közlekedő folyosó szabaddá tételére.

Jánosné:  Javasolta,  hogy  saját  maguk  meszeljék  ki  a  kukatárolót,  ezért  ne  hívjon  a  ház 
mesterembert.  Az túl  sokba kerülne,  a saját  munkánál  pedig csak a festéket  és a  meszelőt  kell 
megvenni. Felajánlotta, hogy a saját takarítás – amennyiben lesz - megkezdése után szívesen részt 
vesz a meszelésben.

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.

Levezető elnök és a hitelesítők megállapították, hogy senki nem távozott, nem érkezett közben, a 
közgyűlés továbbra is határozatképes

3/2007. (III. 22.) számú határozat: a ház működtetésére, kezelésére, takarítására, tervszerű 
karbantartásra vonatkozóan: 

• A Társasház  kéri  a  lépcsőház  fűtés  hivatalos  lezárását  a  Távhőszolgáltatótól,  ezzel 
kapcsolatosan a közös képviselő tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

• A lépcsőház takarítási rendjének megváltoztatása a Szervezeti és Működési Szabályzat 
mellékletét képező házirend 5. pontját érinti, ezért erre vonatkozóan írásbeli szavazást 
kell tartani az SZMSZ módosításra vonatkozó törvényi rendelkezések betartásával. A 
javasolt  változtatás  szerint:  A  Társasház  közös  helyiségeinek  takarítását,  a 
hulladékgyűjtő edények rendszeres ki- és visszahúzását, kimosását és fertőtlenítését, az 
épületegyüttes körüli járdák szükség szerinti takarítását és csúszásmentesítését a lakók 
végzik heti  váltásban (hétfőtől vasárnapig),  lépcsőházanként (15 hetente jut egy-egy 
lakásra).  A  soros  takarító  az  egész  lépcsőházat  takarítja  az  adott  héten.  Aki 
személyesen nem kívánja a takarítást vállalni vagy egyébként akadályoztatva van, az 
szervezze  meg  maga  helyett  (lakótárs,  vagy  kívülálló  személy  megbízásával, 
bevonásával) az esedékes héten a takarítást. 

• Közös  képviselő  írásban szólítsa  fel  a  közös  helyiségekből  aránytalanul  több helyet 
elfoglaló  lakótársat,  hogy  csak  a  lakóközösség  által  korábban  meghatározott  és 
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elosztott helyen tárolja a saját dolgait, a többi, szabálytalanul lefoglalt tárolókat ürítse 
ki. 

• Közös képviselő ugyancsak írásban szólítsa fel az éríntett lakótársat, hogy az alagsori 
folyosón elhelyezett bútorát haladéktalanul szállíttassa el, tegye szabaddá a folyosót. 

• A  tervezett  karbantartási  munkák:  A  kukatároló  meszelését  saját  munkával  kell 
elvégezni,  a közös  költségből így csak a festéket és a meszelőt kell  megvásárolni.  A 
lépcsőburkolat javítását ebben az évben el kell végeztetni, illetve amennyiben az anyagi 
források rendelkezésre fognak állni, a bejárati ajtó feletti előtér tetejének a szigetelését 
is meg kell javíttatni.

A közgyűlés 5 648/10 000 szavazati  aránnyal,  a jelenlévők egyhangú szavazatával a határozati  
javaslatot elfogadta.

4. A  2007.  évre  vonatkozó  költségvetési  javaslat  megvitatása,  elfogadása,  határozat-  
hozatal: 

Erzsébet:  Javasolta,  hogy  ne  emeljük  a  közös  költséget,  hiszen  így  is  elég  magas  már.  Az 
előzőekben  javasolt  változtatások  (saját  takarítás,  lépcsőház  fűtés  lezárás,  kukatároló  saját 
meszelése)  azt  a  célt  szolgálják,  hogy  elég  legyen  a  jelenlegi  közös  költség  hozzájárulás.  Ha 
váratlan kiadás miatt nem elég a pénz, akkor inkább rendkívüli közgyűlésen döntsünk a szükséges 
kiegészítő befizetésről. A költségvetés tervezet számai a jelenlegi közös költség hozzájárulás éves 
összegéhez igazodjanak. 

A felvetéssel a jelenlévők egyetértettek.

Több hozzászólás ehhez a napirendhez nem volt,  ezért a levezető elnök szavazásra bocsátotta a 
költségvetési javaslatot.

Levezető  elnök  és  a  hitelesítők  megállapították,  hogy  időközben  Távozó  András  távozott,  a 
jelenlévők tulajdoni hányada 5 306/10 000, a közgyűlés továbbra is határozatképes

4/2007 (III. 22.) számú határozat: A 2007. évre vonatkozó költségvetés kiadásai a jelenlegi 
közös  költség  hozzájárulás  éves  bevételi  összegének  határig  mehetnek el  (1  987 800,-  Ft). 
Amennyiben váratlan többlet kiadás miatt a költségek nem férnek bele a fenti keretösszegbe, 
akkor rendkívüli  közgyűlésen kell  dönteni a szükséges pót-befizetésről.   A közös képviselő 
díjazása 27 000,- Ft-os havi összegben (albetétenként 900,- Ft/hónap) kerül meghatározásra.

A közgyűlés 5 306/10 000 szavazati aránnyal, a jelenlévők egyhangú szavazatával elfogadta a fenti  
határozati javaslatot.

5. A  2007.  évre  a  működéshez  szükséges  tulajdonosi  hozzájárulásokra  (közös  költség   
hozzájárulásra) vonatkozó javaslat megvitatása, elfogadása, határozat-hozatal:

A közgyűlésen jelenlévők a hozzájárulás összegével kapcsolatban az előbbiekben már kifejtették 
álláspontjukat  azzal,  hogy  egyet  értettek  Buda  Erzsébet  javaslatával  a  közös  költség  jelenlegi 
összegének változatlanul hagyása mellett.

Jánosné: Elmondta, hogy a jelenlegi összeget is alig tudja az egy nyugdíjából kifizetni, ezért nem 
támogatja a hozzájárulás összegének emelését. Ahol lehet, spóroljon a ház. Ilyen lehetőség például 
a kukatároló nem vállalkozóval történő kimeszelése.

Hajnalka:  Szintén  azt  mondta,  hogy  nem  tud  magasabb  összegű  közös  költség  hozzájárulást 
kifizetni.
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Több  hozzászólás  ehhez  a  napirendi  ponthoz  nem  volt,  ezért  a  közös  képviselő  szavazásra 
bocsátotta a közös költség hozzájárulás összegére vonatkozó javaslatot.

Levezető elnök és a hitelesítők megállapították, hogy senki nem távozott, nem érkezett közben, a 
közgyűlés továbbra is határozatképes

5/2007. (III. 22.) számú határozat: A közös költség hozzájárulás összegének elfogadásáról. A 
hozzájárulás összege a jelenlegi marad, ennek értelmében a 49 m2 lakás után: havi 5 285,- Ft; 
53 m2 lakás után: havi 5 640,- Ft a közös költség hozzájárulás összege.

A közgyűlés  5  306/10 000 szavazati  aránnyal,  a  jelenlévők  egyhangú szavazatával  elfogadta  a  
közös költség hozzájárulás havi összegét a fentieknek megfelelően.

6. Egyéb, a tulajdonosok által felvetett javaslatok, észrevételek megbeszélése:  

Erzsébet: Azt kérdezte a közös képviselőtől, hogy a számvizsgáló bizottság tagjai ellenőrizték-e a 
tevékenységét. Erre szükség van, hiszen egyszer már megjárták Gábor esetében. Azt kérte, hogy a 
bizottság ellenőrizze a közös képviselő tevékenységét.  Ezt  nem rosszindulatból  javasolta,  de ez 
érdeke  a  képviselőnek is,  hogy később ne érje  alaptalan  vádaskodás.  Egy régebbi  jegyzőkönyv 
szerint a számvizsgáló bizottság tagjai  László,  Hajnalka és  Tiborné.

Közös képviselő: Elmondta, hogy a bizottság nem végzett ellenőrzést, de minden pénzügyi iratot, 
számlákat,  bankszámlakivonatot  elhozott  magával  a  készített  nyilvántartásokkal  együtt,  amelyet 
bármely tulajdonos társ is egyeztetett időpontban bármikor megtekinthet. Saját védelme érdekében 
kérte, hogy a bizottság rendszeresen ellenőrizze le ezeket.

 László:  Elmondta,  hogy  meg  fogják  tenni  az  ellenőrzéseket,  és  reméli,  hogy  nem  olyan 
érthetetlenek és követhetetlenek lesznek az átadott összesítők és elszámolások, mint amit  Gábortól 
kaptak.

A közgyűlésről időközben távozott Távozó Tibor, de ez már nem érintette  határozatképességet, 
hiszen a napirend nem indokolt határozat-hozatalt.

Mivel más hozzászólás nem volt, a levezető elnök a közgyűlést 19.45 órakor berekeszti.

      K. M. F.
…………………………………..

Levezető elnök
közös képviselő

…………………………………. …………………………………..
Hitelesítő Hitelesítő

Hitelesítő  István Hitelesítő  Tamásné
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