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Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatal   
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Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester részére         

 

 

Kérelem pályázat visszavonására 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A T55119/2019 iktatószám alatt a Belváros-Lipótváros Önkormányzata és az előző kö-

zös képviselet, az Sz&S Green Kft. között megkötött támogatási szerződés keretében 

Társasházunk egy 7 945 240 forint összköltségű kivitelezési munkára 794 524 forint 

támogatást kapott. Az elszámolás részben történt meg, még 301 042 összeg 2022.10.15-

ig a rendelkezésünkre áll.  

 

A 2022.03.11-i közgyűlésen Huszti-Karádi Ágnes javaslatára, az Önkormányzat részé-

ről megjelent Kun Ágnes felvetette, hogy a Társasház vonja vissza a fent jelzett, még el 

nem számolt pályázatot, és helyette induljon inkább a május 12-i beadási határidővel 

kiírt, még nyitott Önkormányzati Társasházi pályázaton.  

 

Időközben komoly változások történtek a ház életében. Dr. Sajtos Gábor és Agg Ferenc 

építészek, akik egyben tulajdonosok a Társasházban, kidolgozták a tető és a homlokzat 

felújításának részleteit. A homlokzat rendbetételére műemléki pályázatot adtunk be, a 

tetőfelújítással pedig szeretnénk a BLV Társasházi pályázatán indulni, aminek a feltéte-

le a jelzett pályázat visszavonása.  

 

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy járuljon hozzá a kérésünkhöz. Nagyon szeret-

nénk, hogy végre a mi épületünk is tartozzon a környéken egymás után megszépült la-

kóházak közé.  

 

 

Köszönettel és tisztelettel,  

 

      

        ……..…………………………… 

       Jeney Attila közös képviselő 

              

 

Budapest, 2022. április 6.          
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Mellékletek: 

 

 Megállapodás a BLV és a Társasház között. 

 Engedély az elszámolás 2022.10.15-i meghosszabbításához. 

 Jegyzőkönyv a Társasház közösségének a hozzájárulásához a pályázat visszavo-

násáról és az Önkormányzati Társasházi pályázaton történő részvételről. 

(2022.03.11/6. határozat a.) és b.) pont.) 













Papnövelde u. 2. Társasház
1053 Budapest, Papnövelde u. 2.

Telefon: 3019-642-179
E-mail : attila j ene_li@gmail. com

Szerkes ztett közgyűtésí j egyzőkönyv

Mely készült a Budapest V. kerület, Papnövel de v 2. Társasház 2022. március 1 1. nap-
ján 17:00 órakor a Társashán pincehelyisége helyett * közös megegyezéssel a hideg
miatt - azI. eme|et 1 1. lakásban lezajlott rendkívüli közgyűlésen.

A közös képviselő megállapítja, hogy jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerinti tulaj-
donosok 3.607110,000 tulajdoni hányad képviseletében. (Az I.ll2-es albetéthez a jelen-
levő dr. Végh Sándor részére nem érkezett érvényes meghatalmazás.)

A közgyűlés a megjelent3.607n0.000 tulajdonih(nyadratekintettel határozatképtelen,

Ahatétrazaíképtelenség miatt I7:I1-kor került sor a meghirdetett, megismételt rendkí_
vüli közgyúlésre, melyen a tulajdonosok 3.607/10.000 tulajdoni hányaddal képviseltet-
ték magukat.

1. napirendi pont

A levezető elnök, a jegyzőkönywezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megváIasztása.

2. napirendi pont

A közgytílés napirendj ének elfogadása.

A jelenlevők tulajdoni hányada 3.607/10.000
2022.03.1l l 2 számű határ ozatz

A Közgyúlés egyhangúan,tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a

A jelenlevők tulajdoni hányada 3.607/10.000
2022.03.111 1 számú határozat:

A Közg$ílés egyhangúan, tartőzkodás és el\enszavazat nélkiil megválasztota az
alábbi tisztségviselőket:

Levezető elnök:
Jegyzőkönyvvezető;
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Mátai József
Jeney Attila
Ktirti Virág és RózsahegyiBaléns
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3. napirendi pont

17:35-kor megérkezett Farsang Zsőfia és Jászberényi Márta, a jelenlevők tulajdoni há-
nyada 4.3 1 3/1 0.000-re változott.

Beszámoló az előző közgyűlés napirendi pontjainak teljesítéséről. A Társasházműködé-
sének biztosítását célző intézkedések (bankszámla kezelés, takarító megbízása, stb.)
megtörténtek.

Farsang Zsőfia és Jászberényi Márta kifogásolta a közös képviselő nem kielégítő kom-
munikációját, valamint kérték, hogy a felmerült kérdéseikre mindig kapjanak váIaszt.
További igényként merült fel, hogy aházzal kapcsolatos ügyekről kapjanak időben tel-
j es köní tájékoztatást.

A korábban felvetett témák - atetőtér eladással, a tető felújításával és a homlokzat, szi-
getelés utáni rendbetételével kapcsolatos lépések - március végére lettek előirányozya.

A jelenlevők tulajdoni bányada 4.313/10.000
2022.03.11 l 3 számú határ ozat:

A Közg$ílés 3.211/10,000 igen,0.464110,000 nem (Farsang) és 0.638/10.000
tartózkodás (Athenaeum) mellett elfogadta a közös képviselő beszámolój át az előző
köz gyűl é s határ o zatainak te lj e s íté s e ügyéb en.

4. napirendi pont

A SZVB kiegészítése három főre, Mátai József szerint a közös képviselő irányitása
SzempontjábÓl nagy jelentősége van egy jól működő Számvizsgáló Bizottságnak, ezért
volt fontos az előirt három főre történő kiegészítés. A jelenlevők megnyugvással vették
tudomásul, hogy Agg Ferenc vállalta amegbizatást,

A j elenlevők tulaj doni hányada 4. 3 1 3/ 1 0.000
2022.03.11 l 4 számű ltatár ozatz

A Közg$ílés egyhangúan,tattőzkodás és eIlenszavazat nélkül megszavazta, hogy
Agg Ferenc legyen a Számvizsgá|ő harmadik

5. napirendi pont

A Társasház OTP-nél vezetett számlé$ának módosítása, hogy az űj SZYB tagishozzá-
férj en a T ár sash(n b arkszámláihoz.

A jelenlevők tulajdoni hányada 4.3 13/10.000
2022.03.t1 15 számú határ ozat:

A Közg$ilés egyhangúan,tartőzkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy
Agg Ferencet, a Társasház OTP-nél vezetett 1 1 705008-201 85697 számil
b anks z ám l áj án más o dik a|áir őként, kül ön -kü l ön a|áir ási jog illeti.

Szárrl7aszám: 1 1 705008-20 l 85697 Adószám: 28502175-
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6. napirendi pont

Téqékoztatő ateruezettpá|yázaton történő induláshoz szükséges önrész vállalásáról ké-
szült közvélemény-kutatásról. A közös képviselő elmondta, hogy egy darab, 51.5 millió
forintos árajánlatunk van. Az 1. melléklet tartalmazza az atbeÍ€teúÓ.i"tO összegeket, a
2. melléklet pedig a közvélemény-kutatás (szavazás) eredményét.

Azok a tulajdonosok, akik szavaztak, megadták, hogy mekkora összeg befizetését tud-
ják vállalni: ez összesen 14,882,392 forintot jelent. (Többen kérték, hogy ne legyen
publikus, azértnem je|ezzik itt a részleteket,) Az egyre zayarosabb helyzetre való tekin-
tettel lehet, hogy sürgősen be kellene szerezni a tetőfelujításhoz szükséges legfontosabb
anyagokat (cserepet, léceket, |emezárut), amelyet a Sagra Kft, árazatlan köitségvetése
tartalmaz.

Agg Ferenc: A vásárlás jó gondolat, valamilyen formában - várbatőan célbefizetésként -
be kell szedni az anyagokvásárlására szükséges összeget. Szükséges a tető felújításának
megindítása, mely az előzetes felajánlásokkal megkezdhető, f,rnanszirozásapedig pályá-
zatitámogatással, az árkád értékesítésével, vagy hitellel (magán, vagy banki) megoldha-
tÓ. Enől áprilisban döntenünk kell, találjuk ki a forgatókönyvet, fogalmazzlk meg a
köz gytíl é s i határ o zat terv ezetet,

Ebben a napirendi pontban határozatnem született.

7. napirendi pont

Ez a napirendi pont a március I6-án\ezáruló műemléki páIyázaton történő részvételről
szÓl, mely két lehetőséget tartalmaz. Yagy a nagyon költséges tetőfelújítás , vagy lábazat
helyreállítás jöhetett szőba. A meglehetősen indulatos vitát követően az alábbi megálla-
podások születtek:

Elveti aKözgylllés a tetőfelújításra történő indulást a magas költségek és az ala-
csony ftzetési hajlandóság miatt (lásd a 6. napirendi pontot).

Megbizza a közös képviselőt, hogy intézkedjen az ÖnkormányzatnáI az Sz&S
által korábban beadott, de közben meghosszabbitott pályázatunk visszavonásá-
ról.

A visszavont páIyázat helyett induljon aTársasháu a május 12-ig nyitott BLV
Önkormányzati Társasházi pályázaton a tetőfelújítással. Kun Ágnes, az Önkor-
mányzat megbizottja. javasolta akár a szakaszos megvalósítást. Agg Ferenc sze-
rint a tetőfelújítás szakaszolása lehetséges opció, de nemjavasolt annak várható
többletköltsége miatt. Ezen tal nem lehet mqd egyezségre jutni abban, hogy az
épület melyik szakaszán készüljön el elsőként, valamint bizonytalan a folytatás
ideje.

A március 16-ig nyitott műemléki páIyázaton induljunk a tető helyett a lábazat
helyreállítással.

Adószám: 2850217 5 -I -4l
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A jelenlevők tulajdoni hányada 4,313/10.000
2022.03.11 16 számú határ ozatz

A Közg}tÍlés egyhangúan, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül a következő, összetett
határozatothozta:

a.) Megbizza a közös képviselőt, hogy intézke djen az Önkormányz atná| az Sz&S által ko-
rábban beadott, de közben meghosszabbitott pályázatunk visszavonásáról.

b.) Megbizza a közös képviselőt, hogy készítse elő a BLY 2022. évi TarsasháziPáIyázaton
történő indulást, a tetőfelújításról. Ehhez évetzárő közgyűlést kell tartani (célszeníen
április 22-én 18:00 órakor) a Támogatási Rendelet 6. §-a szerint. Apályazati kiírás, ké-

c.) A műemlékipályázaton való részvéte[hez sziikséges, előírt tartalmú hatátozat,. A tulaj-
donosok hozzájánllnak az épilet|ábazatánakrendbetételéhez, amire a falátvágásos szi-
getelés befejezése, az épület állagának romlása és településképi okok miatt van sziikség.
Ehhez el kell végezni mindhárom utcafronton a falazást-vakolást könilbelül 60 cm ma-
gasságig és232 cm magasságig a falfelületjavítását és festését, végül a korábban lebon-
tott kőlábak visszaépítését. A Társasház OTP-né1 vezetett számlájánrendelkezik a szük-
séges önerővel. A KözgyűIés megbízza a közös képviselőt, hogy a pályáuat és a felújí-
tás tekintetében eljárjon.

relem és a rendelet a honlapon elérhető.

X

8. napirendipont

Tájékoztatő apadlástér eladásával kapcsolatos közvélemény-kutatásról. A tulajdonosok
60oÁ-aváIaszolt. Egyrészt aztvizsgáltllk, hogy kik vásárolnák meg a lakásukból elérhe-
tő padlásteret, illetve azt, hogy a többi tulajdonos ehhez hozzájárul-e? Az eredményt a
3. melléklet tartalmazza. Itt két fontos dolog yan) a kereslet és az,hogy mindenki hózzá-
járul-e?

A padlástér megvásárlásról nyilatkoáak a következő IL emeleti tulajdonosok: Hoffer-
né Susán Orsolya, Kézér Csaba, Nagy Gabriella, Sagra Epítész Kft.., Szentgyörgyi
Ádam.

Nem járul hozzá a padlástér értékesítéséhez Chala Julius, Farsang Zsőfia és Gádor
Zsuzsanna.

A fentiek szerint van kereslet, de három tulajdonos a jelenleg ismeft feltételek alapján
megakadályozhatja az értékesitést, az alapító okirat módosítását. Felmerült, hogy hív-
junk egy fliggetlen értékbecslőt, aki megállapítja atetőtéí piaci értékét. Többen kérték,
hogy a tetőtér beépítésének műszaki, műemléki és egyéb paramétereiről, feltételeiről
kapj anak részletes, döntéseket me galapozó táj éko ztatást.

Agg Ferenc szerint a padlás magasabb vételáron eladható lesz. A vételi ajánlatöt tevők
tegyenek ajánlatot egy magasabb összeggel és egyenként szerezzék be a tulajdonosok
hozzájárulását. Így szerezzékmeg a 100%-os hotzzájárulást. Amennytben azbeszerez-
hetŐ, Úgy azt követően készíttessék el a terveket, véleményeztessék az örökségvédelmi
és túzvédelmi hatósággal, majd készíttessék el az albetétesítéshez szükséges dokumen-
tumokat. Ez legyen a vásárlók költsége és kockázata.

Adószám: 2850217 5 -l -4I
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Ebben a napirendi pontban hatátozat nem született.

9. napirendipont

A tetőtér albetétesítésével kapcsolatban hosszas, parttalanvita alakult ki,

A jelenlevők tulajdoni hányada 4.313/10,000
2022.03.11 l 7 számű határ ozat:

Ebben a végül határ ozat nem született.

10. napirendi pont

Felmenilt, hogy az árkád albetétesítése és eladása helyett megfontolandó a jóval kevés-
bé költséges, 99 éwe szóló bérbeadás. Hosszas vita után Jederán Miklós ir véyolta az
albetétesítés folyamatát (hangfelvételről) :

. Egy geodétával változási vázrajzot kell csináltatni. (Ekő lépésként ehhez árajánlat
kell.)

o Ezt a geodétának be kell nyújtania a Földhivatalhoz, amit a Földhivatal ellenjegyez.
o Ki kell számolni egészen pontosan a tulajdoni hányad változásokat, amit az új albetét

megjelenése okoz.

o Ezt le kell modellezni a közös költségre, és egl koryekt határozati javaslat formájában a
Közgyűlés elé kell tárni,

o Ekkor dönthet a Közgtűlés arról, hogy óhajtja-e ezt az albetétbe helyezést vag/ nem.
Ehhez kell a 4/5, nem a közös képviselő felkéréséhez.

o A határozati javaslat úgy szól, hog,, ,,A Közgűlés úgy dönt, hogl az Alapító okirat
XXIII-asjelű közös területét önálló albetétbe kívánja helyezni,"

o Hallgatólagosan kérjük fel, mint tulajdonosok az Attilát (erre nem kell határozat), hog,,
készítse elő ezt a pontoL veg,lűk le a napirendről és menjünk haza, mert semmi értelme
nincs, hogy ezek után maradjunk.

Az Önkorményzat képviselője szerint az albetétesítés elindítása előtt a tulajdonosoktól
szándéknyilatkozatot kell kémi, hogy egyáltalán el akarják-e adni a tetőteret, mert ha
nem, akkor az alapitő okirat módosítása felesleges pénzkidobás.

A jelenlevők tulajdoni hányada 4.313/10.000
2022.03.1! 18 számú határ ozat:

Ebben a napirendi pontban határ ozat nem s zü1 etett,

Adőszám: 28 5 0217 5 -l -4 1Szám7aszám: 1 1 705008-2 0185 697
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11. napirendi pont

A Egyebek napirendi ponttal kapcsolatos batározat nem született.

A levezető elnök a közgyűlést 19:40-kor bezárta

t

K-^\A
Mátai J

levezető elnök
Kürti

J

1

Jeney
jegyzőkönyvvezető

Budapest, 2022. március 1 1.

a|éas
j egyzőkönyv hitelesítő
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