
Megbízási szerződés 

amely létrejött:

Minta város  Minta u. 22. alatti társasház  
 tulajdonosi közössége ( közgyűlési jkv 2xxx.yy.zz QQ határozat) mint megbízó ( továbbiakban Megbízó)

{képviseli  Minta Ede tul I/8 , Minta2 Olga II/23,  Minta3 Dezsőné tulajdonosok}
 másfelől

Minta Képviseleti kft (Minta város  Minta1 utca 1 )
{ képviseli Képviselő Ottó (szig.....)}

(továbbiakban Megbízott) között az alábbi feltételek mellett.

 1. A megbízás tárgya:

A Megbízó által képviselt társasház közös képviselet/kezelői feladatainak ellátása

2xxx,xx,yy dátumtól

 2. A megbízás jogszabályi háttere:

A hatályos Polgári Törvénykönyv(Ptk), a  Törvény a társasházakról(Ttv) , Számviteli törvény(Sztv), a Th. működését 
szabályzó jogszabályok (szakhatósági rendeletek, szabványok), a Th. Szervezeti és Működési Szabályzata, az Th. 
Alapító Okirata (AO)  

 3. A Kk. feladatok által érintett területek:

 3.1.Számviteli 

 a) Beszámoló készítése a Th. éves (dec.31 forduló nap) gazdálkodásáról a Sztv. előírásainak 
megfelelően, az SzMSZ-ben meghatározott bontásban

 b) Éves pénzügyi terv készítése a Sztv. előírásainak megfelelően, az SzMSZ-ben meghatározott 
bontásban

 c) Napló főkönyv vezetése

 d) Pénztár kezelése

 e) a Megbízó bankszámlájának kezelése az aktuális közgyűlési határozat (Kgy.hat.) előírása szerint

 3.2.Gazdálkodási 

 a) a Th. működését biztosító szerződések megkötése

• takarítás

• szemét szállítás

• víz,  csatorna, gáz, elektromos ellátás 

• lift karbantartás, felülvizsgálat, elakadás - távjelzés

• CO jelzőrendszer karbantartása, felülvizsgálata

• tűzjelző rendszer karbantartása, felülvizsgálata , távriasztás  

• teremgarázs kapuk, emelőrendszer karbantartás felülvizsgálat

• gázcsövek biztonságtechnikai felülvizsgálata

• elektromos hálózat érintésvédelmi felülvizsgálata

 b) a Th. kgy. határozatok végrehajtása , akadályok jelzése. 

 c) a Th. likviditásának figyelése

 d) a Th. folyószámlájának  változásának követése

 e) a Th. felé tartozók figyelése (tulajdonosok, vevők, pályázati pénzek..)

 f) a beérkezett számlák kiegyenlítése a SzMSz szerint (maximált összeg)



 g) A Th kifizetetlen számláinak figyelése (késedelmi kamat elszámolása az SzMSz szerint)

 h) A Th. bevételeinek intézése (bérbeadás, értékesítés)

 3.3.Nyilvántartási 

 a) a Th aktuális SzMSz és AO egy egy eredeti példánya

 b) a tulajdonosok/lakók adatainak nyilvántartása az SzMSz előírásai szerint

 c) a közgyűlési határozatok nyilvántartása (határozatok könyve) a Ttv és SzMSz  előírása szerint

• jegyzőkönyvek

• jelenléti ívek

• meghatalmazások

 d) a th iratanyag mozgásának követése iktató könyvben.

 e) A banki kivonatok gyűjtése éves bontásban

 f) a beérkezett számlák gyűjtése éves bontásban

 g) a Th. építési tervei dossziéban

 h) a Th. kivitelezési tervei dossziéban

 i) a Th. hőtechnikai besorolása

 j) a Th gépészeti berendezéseinek tervei, átadása, garancia jegyei, kezelési utasítása

 k) a Th. működéséhez kapcsolódó szerződések (aktuális/lejárt) bontásban

 l) a Th peres ügyei

 3.4.Állagmegóvási 

 a) a munkáltatói jogok gyakorlása az alkalmazottak felé

 b) műszaki bejárások (hetente/hó/ne)

 c) javítási ajánlatok értékelése egyeztetés összeghatártól függően (SzVB, Th.kgy)

 d) a Th. működését segítő pályázatok követése, javaslatok előkészítése a kgy. felé

 3.5.Ellenőrzési 

 a) a közüzemi mérőórák ellenőrzése (havonta /negyedévente) {víz, gáz, elektromos, hő}

 b) albetétek mérőóráinak leolvasása  {hideg/meleg víz, hőmennyiség, (negyedév/év) 

 c) a befogadott számlák ellenőrzése tartalmi és formai szempontból (SzvTv)

 d) a tulajdonosok folyószámláinak ellenőrzése albetétenként (hó/ne) {előírások, egyenlegek}

 e) a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzésének és az ellenőrzés dokumentálásának előkészítése

 3.6.Tájékoztatási/ előkészítő  feladatok 

 a) a Th. SzMSz  javaslati változat elkészítése  és a törvény-változás vagy tulajdonosi javaslat alapján a 
közgyűlési határozat átvezetése  

 b) Éves beszámoló mellékleteként a nem tervezett javítások és a terv-eltérések szöveges, írásbeli 
értékelése

 c) Az éves pénzügyi terv javaslat előkészítése az (SzMSz szerinti bontásban)

 d) a SzVB. Állásfoglalásának, véleményének írásbeli rögzítése, postázása

 e) a Th. közgyűléseinek előkészítése

• meghívó, írásbeli előterjesztés, határozati javaslat 

• a közgyűlés  jogszabálykövető lefolyásának jelzése

 f) a közgyűlési határozatok eljuttatása a tulajdonosokhoz 

 g) általános felújítási terv javaslat készítése (rangsorolással)



 h)  gondoskodás a materiális munkák szakszerű ellenőrzéséről ( vállalási ár függően)

 i) a tulajdonosi betekintés biztosítása a Th. minden iratanyagába (másolat költség ellenében)

 4. Egyéb megállapodások

 4.1.  a Th. felé a Megbízott üzemeltetési költségei nem számíthatók fel.

 a) Könyvelés költségei

 b) telefon, levelezés (kiv. tulajdonos felé) 

 c) Ügyvédi segítség bíróság előtti peres ügyekben

 d) szakértők díja közgyűlés jóváhagyása nélkül

 5. a megbízás ellenértéke az aktuális közgyűlési határozat szerint

 5.1.a díjazás – számla ellenében- az aktuális kifizetési előírások szerint (kizárólagos/két aláírás/...)

 6. a megbízás határozatlan időtartamra szól. 

 6.1.A felmondás történhet

 a)  közös megegyezéssel

 b) egyoldalúan (Megbízó/Megbízott)  

 c) felmondási idő a Ttv. Szerint

 d) a felmondás után csak ügyvezetői tevékenységet végez a Megbízott

 e) a díjazás megállapodás / eredeti díjazás szerint

A felek törekednek a vitás kérdésekben a megegyezésre. Esetleges peres eljárás esetén kikötik a Megbízó szerint 
területileg illetékes Bíróságot.

A jelen szerződést a felek elolvasás után értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt a megjelölt tanuk előtt 
írták alá. 

Minta város 2xxx,yy,zz
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