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Alkotmányügyi, igazságügyi

	

Önkormányzati és területfejlesztés i
és ügyrendi bizottságának

	

bizottságának

ajánlás a

a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött
az Országgyűlés 2009. június 29-ei ülésén elfogadott,

„a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról” szóló,
T/9700. számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvény

záró vitájáho z

(Együtt kezelend ő a T/9700/24 . számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvénnyel)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság), valamint Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága ( a
továbbiakban : Önkormányzati	 bizottság) megvitatta a köztársasági elnök által
megfontolásra visszaküldött, az Országgy űlés 2009. június 29-ei ülésén elfogadott, „a
társasházakról szóló 2003 . évi CXXXIII . törvény módosításáról” szóló, T/9700/24.

számon elfogadott, de ki nem hirdetett törvényt, továbbá az ahhoz benyújtott T/9700/26.

számú zárószavazás el őtti módosító javaslatot .

Az Alkotmányügyi és az Önkormányzati bizottság ülésén a Kormány képviselője a
tárca álláspontját közölte .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Tt. :

	

a társasházakról szóló 2003 . évi CXXXIII . törvény

1. Dr. Lamperth Mónika és Ecsődi László képviselő az elfogadott, de ki nem
hirdetett törvény 18. §-ában a Tt. 51/A. § (1)-(7) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :
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/18 . § A Tt . a IV. Fejezetet megelőzően a következő új alcímmel és új 51/A . §-sal
egészül ki : /

"A [könyvvizsgáló] könyvvizsgálatot és a gazdasági ellenőrzési feladatot ellátó személ y

51/A. § (1) Ha a közösség éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a tízmilli ó
Ft-ot, vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek száma eléri vagy meghaladja az ötvenet, a számvizsgáló bizottsá g
illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója (a továbbiakban együtt : számvizsgáló bizottság)
feladat-ellátásának segítésére — különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat
előzetes véleményezésére — [könyvvizsgálót] legalább regisztrált mérlegképes könyvel ő t,
vagy annál magasabb számviteli képesítéssel bíró és ebbéli minőségében regisztrált személyt .,
vagy gazdasági társaságot (továbbiakban : gazdasági ellenőrzést segítő személy) kell igénybe
venni .

(2) Nem lehet [könyvvizsgáló] gazdasági ellenőrzést segítő személy a társasházban
tulajdonostárs, haszonélvező , más használó, a közös képvisel ő (az intézőbizottság elnöke,
tagja), a számvizsgáló bizottság elnöke, tagja és ezek közeli hozzátartozója [Ptk . 685 . § b)
pont], e minősége fennállása alatt és annak megszűnésétő l számított egy évig .

(3) Az [könyvvizsgálói] ellenőrzési feladatot az ilyen tevékenység folytatásár a
jogosult könyvvizsgáló cég is elláthatja . A könyvvizsgáló cég megbízásakor a
könyvvizsgálatot végz ő természetes személyt (kamarai tag könyvvizsgálót) is meg kel l
nevezni . Ebben az esetben a (2) bekezdésben meghatározott előírások a természetes
személyre (kamarai tag könyvvizsgálóra) vonatkoznak .

(4) A [könyvvizsgáló] gazdasági ellenőrzést segítő személy betekinthet a közössé g
pénzforgalommal kapcsolatos irataiba, a közös képvisel ő től (az intézőbizottság elnökétől) és a
számvizsgáló bizottság elnökétől, tagjaitól felvilágosítást kérhet . Feladata különösen a
társasház befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek é s
kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata .

(5) A [könyvvizsgáló] gazdasági ellenőrzést segítő személy köteles megvizsgálni a
közgyűlés elé terjesztett éves beszámolót és a költségvetési javaslatot abból a szempontból,
hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok elő írásainak,
továbbá — különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében — kötele s
a pénzügyi helyzetet elemezni .

(6) A [könyvvizsgáló] gazdasági ellenőrzést segítő személy tanácskozási joggal ves z
részt a pénzforgalommal kapcsolatos közgyűlési napirendi pont tárgyalásán, amelyre ő t a
közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles meghívni . A könyvvizsgáló véleményérő l
írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést, amelyet a meghívóhoz mellékelni kell ; az e körbe
tartozó napirendi pontokról a könyvvizsgáló véleményének hiánya esetén érvényes közgyűlés i
határozat nem hozható .

(7) Ha a [könyvvizsgáló] gazdasági ellenőrzést segítő személy tudomást szerez a
közösség vagyonának várható jelent ős csökkenésér ő l és más olyan tényrő l, amely társasházi
tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonását vonhatja maga után, köteles a
közgyűlés összehívását kérni a közös képvisel ő től (az intézőbizottság elnökétő l) ."



3

Indokolás : Lásd a T/9700/26 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2009 . szeptember 14 .

Dr. Csiha Judit s .k.,

	

Gy. Németh Erzsébet s .k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi

	

az Önkormányzati és területfejlesztési
és ügyrendi bizottság elnöke

	

bizottság elnöke
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