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Társaságunk a működését Betéti Társaságként 2000. május 15-től folytatja, de tagjai
1996. évtől végeznek társasházkezelést. Gyakorlatunk van a 4 - 100 albetétes
hagyományos építésű házaktól, a nagy 300 albetétes panel építésű házak kezelésében.
Betéti Társaságunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy társasházak szakszerű kezelését
vállalhassuk. Ennek érdekében a cég tulajdonosai Krizmanics Gyula (Tel: 06-209-155939), Sziklafiné Erdei Erika, államilag elismert Társasház-kezelő szaktanfolyamot
végeztek el, 2000. június 22-én, mely bizonyítványok fénymásolatait ajánlatunkhoz
mellékelten csatolunk.
Tevékenységi körünk az alábbiakat tartalmazza:
Társasházak teljeskörű képviselete, harmadik személlyel szemben! (Vállalkozók, bank,
Bíróság, APEH, szolgáltatók, Földhivatal, stb.)
Közös költség befizetések, könyvelés, számítógépes nyilvántartása saját fejlesztésű és
tulajdonú programmal. (A program megvásárolható) Tulajdonosok rendszeres értesítése a
közös költség befizetésekről, illetve a tartozásokról. Fizetési felszólítások elkészítése,
fizetési

meghagyások

kibocsátása,

végrehajtások

ügyintézése.

Hátralékos

tulajdonostársak (közgyűlési határozat, 2003.CXXXIII. törvény értelmében) ingatlanának
jelzáloggal történő terhelése.
Bérlemények kezelése, kiadása, szerződések megkötése, ártárgyalások a minél
kedvezőbb értékesítés céljából.

Takarítási és gondnoki tevékenység koordinálása,

foglalkoztatása az adott igények szerint.

Karbantartási feladatok elvégeztetése:

tetőszigetelések, lépcsőházak karbantartása, festése, felújítási munkákra árajánlatkérés,
pályáztatás, a munkálatok felügyelete. Liftek karbantartása, negyedévente az ÉMI
felülvizsgálatok elvégeztetése, rovarirtás, szemétledobó csövek tisztítatása, érintés és
villámvédelem,
elkészíttetése.

tűzoltósági

bejárások

elvégeztetése,

tűzvédelmi

terv,
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Vízórák beszerelésének ügyintézése, nyilvántartása, víz és csatornadíj elszámolások
elkészítése.
Közgyűlések megszervezése: terembérlés, meghívók elkészítése, postázása, hangosítás
megszervezése, közgyűlés levezetése, jegyzőkönyv elkészítése hanganyag alapján.
Beszámoló közgyűlésre

az előző évi beszámoló elkészítése, kiadás, bevétel

csoportosítással költségnemenként. Tárgyévi közös-költségtervezet elkészítése szintén
kiadás és bevétel csoportosítással költségnemenként. Felújítási terv elkészítése rövid - és
hosszútávra.

Felújítási

alap

képzése,

hitel

lehetőségek

figyelemmel

kisérése.

Önkormányzati tulajdonú lakások nyilvántartása, közös költség befizetésekkel.
Kapcsolattartás a helyi Önkormányzat képviselőjével.

Levelezések elkészítése.

Analitikus nyilvántartások elkészítése, naprakész vezetése. Szoros kapcsolattartás a
Számvizsgáló Bizottság tagjaival. Tájékoztatás és egyeztetés a kifizetésekről.
Tulajdonostársak pénzügyekbe való betekintésére a lehetőség biztosítása.
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