
a rovÁRos| gÍnósÁc
mint másodfokri bírtíság

A Magyar Koztársaság nevében!

A Fcir'árosi Bíroság nrint másodtbku bírdrság a szt'n.lé|r.esen el.iárt (
) felperesnek,
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keriilet . Szám Társasházkiizósség I. rendii és dr.
tigy',véd (. l ) által képl'iselt (

.)lI. rendri alperesek ellen kiizg1'íi|ési határozat én.én1'te|enségének megá||apítása iránt
indított perében a Pesti Kcizponti Kerti|eti Biróság sorszámu. 2005.
március 25. napján ke|t ítéIete ellen a f.elperes l2. sorszánron eloteric'.sztett lbllebbezése fbl1'tán
meghozta az alábbi

.  í téletet :

A másodÍbk bíroság az elsofoku bíroság ítéletélrck nenr lellebbezett részét neltt érinti. Íbllebbezett
r.e rrde lkczéset he ly.berrirag;j a.

Kcitelezi a felperest, hog.v 15 napon beltil fizessen meg az l. II. rendri alpereseknek egy.enként
24.000.- (huszonnégyezer) _ 24.000.- (huszonnégyezer) Ft nrásodfokir perkoltséget.

Az ítcl|et ellen nincs helve Íbllebbezésnek.
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Indoko l á s :

Az elsotbkri bíróság ítéletével megállapította" hogy az I. rendti alperes
kcizg1.tílésén elfogadott 1 . sámu határozat én,en1'telen.
Kotc-leztc az I. rendu alperest. hogl' l5 napon beltil fizessen nlcg
perkoltséget.
A bíroság ezt megha|adoan a keresetet elutasította.
Kcltelezte a felperest. hogl, ' l5 napon belt i l  f izessert nleq a II. rendti alperesttek i0.000.- Ft
perkoItséget.

Íté|etének indokolásában kifejtettek szerint alapos a Í-eIperes hivatkoz.ást,t a 200l. ér'i elszárrtolással
sszeÍi iggo szánrítás i  h ibára.  mivc l  a 2000.  ér.zárr i  eur 'en legc ] . j3| .|72.-  l r t  r . t l l t .  a  2{)0 l .  ér 'ny i to

egyenlegének is ennek kel lene lennie. Ezzel szetnben az elszámo|ásban 2.59|.|72.- Ft szerepel.
Amennyiben a r 'alos 2.53|.|72.- Ft nyito egvenleghezhozzáadjuk a |4.476.673,- Ft ber, 'ételt. nrajd
kivonjuk belőle az elsámolás szerinti l4.068.856.. Ft kiadást. továbbá a takarítÓnak kifizetett
60.000.- Ft-ot. akkor a 200l. évi elszámolás záro egyenlegének 2.998.989.- Ft-nak kel lene lennie.
Az e|szárnolásban ettol eltéroen 3.058.989.- l..t van f.elttintet\Jc.
A bíroságafent ieka lapján az1997. cv i  CLVl l .  t t j r r ,e ln} '35.s\-ában f t ;g la|takra lc 'k intc- t te l  az l .
szánrir kozgyulési határozat érvénytelenségét állapította meg.

társasház 20a2. j nius 4..i

a Í.elperesnek 5.500.. Ft



A FÓvÁRoSI nÍnósÁc
mint másodfoku bíroság

A kozos képviselo dí|azását illetoen a bíroság arTa a kor,etkeztetésre .jutott. hogy a tervezett
kiadásnál r'aloban 19.960.. Ft.ta| nragasabb osszeg kenilt felti. intetéSre. mert 200l.-ben l.I90.058.-
Ft illette meg a kozos képr,iselot. ehelr'ett l .l Ó.880.. Ft kertilt kiÍjzetésre. A 2002. évi terr'ezetben
r'iszont nem a kt.i lonbozetként jelentkezo 23.l78'. F-t r,an felttintetve. hanem 30.904'. Ft. 2002. évre
9.2 % infláciÓ nrellett l .:i04.766.. Ft képviseleti díi járna a tervezetben meghatározott l .3 l 7.000.. Ft
helvett.
A tervezett kiadásnál r.altiban l9.960.- Ft-ta| nragasabb cissze.gge| szárnoltak. de i ly'en cseké|;.
mér"téku eltérés a k ltségr'ctési terv.et nern teszi megalapozatlanná. ug1,anug1' nrirrt az Senl. hogy a
..K.. Sontál a terr'ezetthez képest eltérés nrutatkozik.
Azelszámolás A/ll. soránál háztakarítási díiként 720.000.. Ft volt ten,ezve. a tén1le-ues kiadás ezt
nenr haladta nreg. íg-v utolagos kozgrulési.ior,áhagr'áSra nenr vo|t sztikség.
A megbízási .iour.iszon}-ra l,onatkozo szabál1ok nenl záriák ki a rnegbízo általi utolagos
j ot áhag1'ását a ttt e g b í ztrtti te\'éke ttr'sr-ígn c L;'.
A telefontérítés cIszárnolása 37.500.- Ft.tal nenr r'olt jogellenes. mert az eloirán1zat 80.000.- Ft
r'olt. és az l. rerrdri alpcrc.s csatolta a számlákat.
A felperes a 2. szántit határozatnál nenl .ielc'lt Ineg oh.an érvénwelenségi okot. anrely alapján a
koltségvetési ter\'ezet érr'én1,.telen lett r''o|na. ezért a bíroság a keresetet ebberr a részében
elutasította.
A k<iz s képviselci jogosrrlt a |cizg'v.ulés osszehír,'ására. a bíroság nem utasíthada ennek megtételére.
A Il. rendti a|peressel szemberr eloter.iesztett keresetet a bíroság azért' utasította el. ntert a Pp. l23. 's.
ban fog|alt eg1,Üttes feltételek nem lilltak fenn. A fr'|peres ugy.anis iratkiadást. tehát teljesítést kérhet.
Ha a koz s képr'iselo díizrzása. \.ag}' a kÖzos koltség nregáliapítása aiapítÓ okiratba iitkL{zik. a
t.elperes a korrkrct határozat érr,énr'1elenítését kérheti.
A kozos tertiIetek használatárol a kozg1'tilés iogosult d<inteni.
A perkoltség r' ise|ésérol a Pp. 78 $ (l) bekezdése és a Pp.8l.$ (l) bekezdése szerint rendelkezett.

Az elsofbkÍr bírtiság íteílete ellerl a t-elperes terjesztett elo fellebbezést. nrel1,ben az itélet
nregváltoztatásával a keresetének torténo teljes lrel1.t adást kért.
Indokként előadta, hogy a bírÓság a vízdíj viselésével osszefiiggo jogsértést nem állapította meg' a
2. számú határozat k rében nenr vizsgálta a kozos képviselo díjazásénak, a vízdíi megállapitásának
-iogszertiségét. tor'ábbá a kozos tertiletek használatrendezésének hiányát.
A II. rendii alperessel szenlben teliesítést nent kérlret. hiszen kozgyrilés osszehívását egymaga nem
kezdemény.ezlreti. ezért alaptalan a bíroság Pp. l]-.]. $.ára t rtént hivatkozása.

Az alperesek tbllebbez.ési ellenkérelme az elsotbkti bríroság ítéletének helybenhag1.ására irányult.

Az elsofbku bíroság ítéletének t-ellebbezés hiánr.ában jogerore emelkedett az l. szálrru határozat
érvénvtelenségét.nregá|lapíto rendelkezése. ez.ért azt a másodÍbku bírtiság nen1 érirrtlrette. t Pp. 228.
s\ (4) bekezclés )

A fellebbezés nenr aIapos.

Az elsofbku bíroság a tényállást helytál|oan állapította meg. d ntésével - annak jogi indokaira is
kiterjedoen * a nrásodfokri bírÓság teljes egészében egyetértett. ezért a Pp. 254, s\ (3) bekezdésére
utalással az elsofoku bíroság íteletelt a [,p.25j. { (2)bekezdése alapján hely.benhag1ta.



A FovARost nÍnósÁc
mint másodfok bírősáe

Csupárr a fel|ebbezésben Íbglaltakra figyelemntel emc'Ii ki. hogy az elsoÍbku bíroság az l. szántu
kozgyulési határozat érr'én1,telenségét megállapítona. a Í-elperes a 2. számÍr határozat
érvén1'telenségét erednrén1'ezo okokat konkrétan nem határozta meg, az á|ta|a eloadottak a7 l.
szánru határozat érvény'telerrsége k<irében lrangzottak el. amit az elscítbku bíroság fig1'eletrtbe r,ett.
A felperes a vízdíi cíS a pincehaszná|at rendezése korében kérte a kozg1'tilés ossz.ehír.ásárrak
elrendelését. e kéreln.ret elrrtasíto dtjntését a bíroság nregindokolta.
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A felperes t.ellebbezése nem \'ezetett eredménvre. ezért a Pp'
( l) bekezdése szerint kriteles a felperes megtéríteni az
másodfoku perkoItségét. nrely-'et a 32l2aB. (VIII.22.) IN4.
alapján a másodfokri bírosáu alperesekként 20.000.. Ft és áfa

Budapest' 2006. február 22. napján

el<íadÓ bíro a tanács eln ke

A kiadmány hitetetl

239.$-a foly.tán alkalnrazandtl I,p. 7[i''\
alperesek g-v"védi nlunkadítboi átlo
sz. rendelet 3.$ (lX2X5) bekezdi's,--i

cisszeggel álIapított nteg.
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