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BBeesszzáámmoollóó    
  

a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.  
Felügyelő Bizottsága részére a társaság működésének  

2010.11.23-2011.03.04-ig terjedő időszakról 
 
 

TTuullaajjddoonnoossii  tteevvéékkeennyysséégg::  
 
 

1.  Magyar Rádió részére karácsonyi jótékonysági műsor támogatása gyümölcs felajánlással. 

2.  Tolnainé Frankovics Mária (III/05/A üzlet bérleti jogának tulajdonosa) sajnálatos 
halálesetével kapcsolatos ügyintézés. Lépések megtétele, hogy a karácsonyi szezonban 
a halárusítási lehetőség adva legyen a piacon. 

3.  II. ker. Önkormányzat részére alapítói kölcsön+kamat törlesztése. 

4.  Őstermelői (PB palackkal történő fűtésre vonatkozó) kérelem elutasítása. 

5.  Béremelések miatti munkaszerződés módosítások elkészítése. 

6.  Januári 1-i fordulónapos szerződések – vállalkozói, megbízási díjjal kapcsolatos változás 
miatti - módosításainak elkészítése. 

7.  Tárgyalások az I/4/B-D üzlethelyiség adásvételével kapcsolatban. 

8.  Bimbó út 63. sz. alatti – átruházott vagyonkezelői joggal kezelt – helyiség bérbeadása a 
Marczibányi téri Műv. Kp. részére. 

9.  Fény Kft. és a Társasház közötti II. féléves elszámolás lebonyolítása. 

10.  Levél Polgármester Úr részére (8 M Ft-os osztalék helyett 20 M Ft-os osztalék kivétele). 

11.  Levél a Fővárosi Bíróság felé, hogy a Medmarket Patika Kft. által a Budapest Főváros 
Kormányhivatalával szemben indított perben  beavatkozóként részt kíván venni a Kft. 

12.  Margit krt. 48. I. 6. sz. alatti irodahelyiség kéményjavítási munkálataira árajánlat bekérése, 
munka megrendelése. 

 
 

ÜÜzzeemmeelltteettééss  ((aa  FFéénnyy  UUttccaaii  PPiiaacc  KKfftt..  üüzzeemmeelltteettőő  tteevvéékkeennyyssééggee))::  
 
 

13.  IV/24. Tide Star Kft. ismételt figyelmeztetése a társasház szabályok – különösen a nyitva tartási 
rend – betartására.  

14.  BRFK II. ker. Rendőrkapitányság megkeresésére tájékoztatás az I/1/D üzletetet korábban bérlő 
XXL GSM BT-vel kapcsolatban. (Tulajdonos: Ethan Hunt Kft.)  

15.  Az I/05/A-B, I/06/A-B üzlet tulajdonosa kérelmének kivizsgálása, melyben a fűtési költség 
felosztásának módosítását kéri, tekintettel a leszerelt radiátoraira. 

16.  A meghibásodott teherportai térfigyelő kamera cseréjének megrendelése. 

17.  Szekeres-Vári Magdolna (II/23., Delphin Bt.) ügyvédje megkeresésére válasz, a sérelmezett 
„engedély nélküli munkavégzésnek” minősített tevékenység miatt. 

18.  Öltözői bejáratokat ellenőrző 2 db meghibásodott térfigyelő kamera cseréjének megrendelése. 

19.  I/08. üzlet tulajdonosa (Internet Kávézó) által benyújtott panasz kivizsgálása (1 napig nem volt 
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internet elérhetősége, ami anyagi kárt okozott az üzletmenetében). 

20.  Grundfos szivattyú javítására árajánlat bekérése, a javítás megrendelése. 

21.  Kazánház vezérlő panel cseréjére árajánlat bekérése, a munka megrendelése. 

22.  2010. évben kiszámlázott elektromos díjak kompenzációjának kidolgozása, a 2011. évben 
kiszámlázandó elektromos tarifa megállapítása (25 Ft/kW) A kompenzációs összegekről 
számlakészítés, visszautalás. 

23.  Földrengés során megrepedt üvegfelületek javításával kapcsolatos ügyintézés, eljárás a 
biztosítónál. 

24.  Egy db új pihenőpad beszerzése  a közös területre. 

25.  Resonator Kft-vel vállalkozási szerződés megkötése a folyadékhűtő berendezés környezetarát 
hűtőközegre történő átállítása tárgyában. 

26.  Ajánlatok (OTIS, ÉMI-TÜV) bekérése a liftek és felvonók öregedésére tekintettel - a kötelezően 
előírtakon felüli - az időszakos vizsgálatokra.  

27.  Egyenlegközlő levelek (2010.12.31-i állapot) kibocsátása. 

28.  Török Étkezde átalakítási kérelmének műszaki vizsgálata, engedélyezés. 

29.  Resonator Kft-től szivattyú javítására árajánlat bekérése. 

30.  LEXCOM Electrics Zrt-től komplex ajánlat bekérése erősáramú hálózat, gépészeti 
berendezések, hűtőkamra karbantartása, szünetmentes áramforrások, füst-gázérzékelők, 
telefonközpont, behatolás-jelző, video-megfigyelő rendszer, vészhangosító, tűzjelző rendszer, 
telefon díjszámláló rendszer karbantartására.  

31.  IV/24. Tide Star Kft. ismételt figyelmeztetése a társasház szabályok – különösen a nyitva tartási 
rend – betartására.  

32.  BRFK II. ker. Rendőrkapitányság megkeresésére tájékoztatás az I/1/D üzletet korábban bérlő 
XXL GSM BT-vel kapcsolatban. (Tulajdonos: Ethan Hunt Kft.)  

33.  Az I/05/A-B, I/06/A-B üzlet tulajdonosa kérelmének kivizsgálása, melyben a fűtési költség 
felosztásának módosítását kéri, tekintettel a leszerelt radiátoraira. 

  
 

TTáárrssaasshháázzii  ffeellaaddaattookk  ((aa  FFéénnyy  UUttccaaii  PPiiaacc  KKfftt..  sseeggííttőő  tteevvéékkeennyyssééggee  aa  

ttáárrssaasshháázzii  IInnttéézzőő  BBiizzoottttssáággnnaakk))::  
 
 

34.  Megjelenés megrendelése a „Budapest II-XII. kerületi térkép” kiadványon. 

35.  Forgatási engedély kiadása az MTV részére a „Teadélután” c. műsor részére 
(2010.11.24.) 

36.  Eureka Grill Food Hungary Kft. - mobil grillautó elhelyezése iránti - kérelmének 
elutasítása. 

37.  Magyar Vöröskereszt részére perselyes gyűjtés engedélyezése (2010.12.11.) 

38.  Gyógyszertári reklámfelületekkel kapcsolatos egyeztetések, szerződéskötés. 

39.  Duna TV Váltó c. műsora részére forgatási engedély kiadása (2010.12.20.) 

40.  MTV részére forgatási engedély kiadása a „Szélesvászon” c. műsor részére 
(2011.01.24.). 

41.  T-mobile reklámfilm forgatási engedély kérelem elutasítása. 

42.  Topopress.Map Kft. részére megbízás a kerületi térképben való megjelenésre. 

43.  Gyógyszertári világító- és egyéb reklámfeliratok elhelyezése tárgyában társasházi 



9. sz. melléklet 

 - 3 - 

szerződéskötés, felszerelésekhez segítségnyújtás. 

44.  IV. szinten irattár kialakítása, iratok „átköltöztetése”..  

45.  Híradó (m1) részére forgatási engedély kiadása (2011.02.15.) 

46.  Forgatási engedély kiadása 2011.02.23. 

47.  Felújítási alap befizetésekről szóló igazolás kibocsátása. 

48.  IV/11. sz. üzlet (BÁ-DI Büfé) kérelmének – bérelt terasz befedése – IB elé terjesztése, 
döntésről tájékoztatás   elvileg lehetséges, készíttessen látványtervet, azt nyújtsa be az 
IB elé.  

49.  I/04/C üzlet bérlője (Damaszkusz Kft.) által írott kérelem - az általa terasz bérleti 
szerződésének téli időszakban történő szüneteltetése - IB elé terjesztése, döntésről 
tájékoztatás   elutasítva. 

50.  Béta Audit Kft-től ajánlat bekérése a Társasház Számviteli Politikájának elkészítésére. 

51.  Béta Audit Kft. tájékoztatása IB határozatról, miszerint a Társasházi tv. szerint nem lenne 
feltétlen szükséges „gazdasági ellenőrzést segítő személy, ill. társaság” alkalmazása, ha 
a társasházkezelő apparátusban van felsőfokú közgazdasági végzettségű, vagy 
mérlegképes könyvelői képzettségű, vagy társasházkezelő szakirányú végzettségű 
személy, ennek ellenére az IB a független kontroll miatt továbbra is fent kívánja tartani a 
Béta Kft. ez irányú szerződését.   

52.  A 2011.02.25. napján a III/13. üzletben keletkezett tűzkárral kapcsolatos munkálatok 
(biztosítási egyeztetés, helyreállítás). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiss Ferenc 
ügyvezető igazgató 
Fény Utcai Piac Kft. 

 
 
Budapest, 2011. március 3.  


