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Botfalvai Bt: 

Székhely: 1141 Szugló utca 125/D C.ép 

Adó szám: 28538903-2-42 

Cégjegyzék szám: 01-06-410592 

  

Bemutatkozás 
 

A Botfalvai Bt. a közös képviselői és társasház kezelői piac új, de nem kezdő, dinamikusan 

fejlődő szereplője, amely – az alapítása óta eltelt viszonylag rövid idő ellenére- saját 

referenciákkal rendelkezik. Cégünk komoly tapasztalatokkal bír a társasházak üzemeltetése 

terén, melyben 2005 óta folyamatosan bővülő munkakörrel vesz részt. A Botfalvai Bt. 

munkatársai megbízhatóan tervezik meg és hajtják végre a társasházak éves pénzügyi tervét és 

alvállalkozóik, valamint partnereik segítségével komoly támogatást nyújtanak a műszaki-

üzemeltetési kérdések és konkrét műszaki megoldások terén. Elsődleges fontossággal kezeljük 

a társasház lakóival fenntartott mindennapi kommunikációt és segítségnyújtást, melyet a 

lakópark területén megtalálható külön erre a célra fenntartott irodában valósítunk meg. Cégünk 

erőssége a jól átlátható előzetes költségterv és pénzügyi beszámoló készítés, a megbízható 

karbantartó, üzemeltető és fenntartó team. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a velünk üzleti 

kapcsolatba lépő ügyfeleink maradéktalanul elégedettek lesznek szolgáltatásainkkal.  

 

Főbb elérhetőségeink: 

Botfalvai Zsoltné:06-30-556-22-29 

Botfalvai Csaba: 06-30-373-88-34 

Botfalvai Gábor: 06-30-4958-419 

Botfalvai Zsolt: 06-30- 338-68-52   

Fax/üzenetrögzítő: 061-814-33-40  

E-mail cím: info@zugloikozoskepviselet.hu 

Honlap cím: www.zugloikozoskepviselet.hu 
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Cégismertető (múltunk és jelenünk) 
 

A Botfalvai Bt. közös képviselője rendelkezik a szükséges jogi és műszaki ismeretekkel, 

tapasztalatokkal a társasházkezelés hatékony és pontos elvégzéséhez. A pályázó önálló irodával 

rendelkezik (1141 Budapest, Szugló utca 125/D C.ép), ahol heti egy alkalommal fogadóórát 

tart. Dolgozóink határozatlan idejű munkaszerződéssel, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek, 

és mindegyikőjük rendelkezik mobiltelefonnal melyet a nap 24 órájában bekapcsolva tartanak. 

A Botfalvai Bt. tagjai felsőfokú kertészeti diplomával, illetve társasház kezelői szakképesítéssel 

rendelkeznek.  

A Botfalvai Bt. minden általa irányított társasházában elsődleges fontossággal kezeli a 

fizetési fegyelmet, ami a társasház gazdálkodásának elengedhetetlen része. Az esetleges közös 

költség elmaradások rendezését, első lépcsőben a tulajdonosokkal tartott napi kapcsolattal, 

második lépésben ügyvédi közreműködéssel bírósági úton, harmadik lépcsőben pénzbehajtó 

cég igénybevételével fogjuk biztosítani, melynek költségeit a késedelmesen fizetőkre hárítjuk. 

A cég jelenleg 22 lakóépület (kerttel rendelkező társasházak) 708 albetétnek közös 

képviseleti, kertészeti, takarítási illetve műszaki üzemeltetési feladatairól gondoskodik 

Zuglóban. A Botfalvai Bt. 2005 óta kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, kintlévőségeket 

nem halmozott fel és vezetése alá tartozó ingatlanjainak száma az elmúlt évek során 

folyamatosan gyarapodott.  

 

A közös képviseleti, társasház kezelési és kapcsolattartási 

feladatok 
 

A közös képviselet ellátása: 

 

A Botfalvai Bt. sikeres pályázati elbírálás esetén maradéktalanul vállalni tudja: 

 közgyűlések összehívása és levezetése  

 negyed éves tulajdonosi elszámolás elkészítése  

 következő évi költségvetés megtervezése  

 számlák ellenőrzése, kifizetése  

 késedelmes fizetőkkel szemben megfelelő lépések megtétele (az ügyvédi díj kifizetése a 

Társasházat illeti) 
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 közös helyiségek takarításának megszervezése  

 hó eltakarítása, csúszásmentesítés megszervezése 

 a társasház műszaki állapotának felmérése (megfelelő szakemberek bevonásával) 

 banki kapcsolat, mely elősegíti az esetleges hiteligényléseket, számlavezetést, betétek 

elhelyezését (külön díjazás nélkül) a szabad pénzeszközök folyamatos lekötését. 

 A Társasház SZMSZ-ének elkészítése. 

 A közműszolgáltatókkal történő szerződések megkötése, ügyintézés 

Teljes körű könyvelői szolgáltatás: 

 a társasház bevételeinek, kiadásainak könyvelése 
 negyedéves beszámoló a ház költségvetéséről  

 éves költségvetési beszámoló elkészítése  

Műszaki problémák felmérése és kijavítása: 

A Botfalvai Bt. nem áll kizárólagos szerződésben semmilyen műszaki hibákat elhárító 

céggel, így garantálni tudja, hogy az estelegesen felmerülő problémákat, meghibásodásokat 

a legmegfelelőbb szolgáltatóval fogja elhárítatni illetve kijavíttatni. A Bt. az évek során több 

céggel és kivitelezővel is megbízható és tartós kapcsolatot ápol, melyek közül mindig a 

legmegfelelőbb árajánlatot benyújtó céget választja ki az esetleges problémák kijavítására.     

 Ingyenes műszaki állapotfelmérés 

 Időszakos ellenőrzések elvégeztetése (tűzrendészet, érintésvédelem stb.) 

 Hibaelhárítással kapcsolatos munkák szervezése, ellenőrzése (megbízható és több 

alaklommal kipróbált vállalkozók bevonásával) 

 Felújítási, karbantartási munkák tervezése, ütemezése (pályázati lehetőségek keresése) 

 Előre nem látható káresemény esetén 24 órás ügyelet.  
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Előző évek jelentősebb munkái, társasház referencialista 
 

XIV. kerület, Fráter György tér 5.: 

 

 805 m2 alapterületű, 3 szintes, 6 lakásos, teremgarázzsal és kerttel rendelkező 

társasház. 

 1983-as építésű lakóház közös képviseletét 2009 óta látja el a Botfalvai Bt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ábra: A Fráter György tér 5. szám alatti társasház homlokzata és lépcsőháza. A Botfalvai Bt. 

kiemelkedő gazdálkodásának köszönhetően a társasház renoválása, teljes hőszigetelése és 

lépcsőházának felújítása egy év leforgása alatt befejeződött 

 

A Botfalvai Bt. közös képviselete - az igen rövid idő ellenére - számos kiemelkedő eredményt 

könyvelhet el magának. Az anyagi háttér stabilizálása után hozzá látott a leromlott épületrészek 

felújításához. A társasház teljes hőszigetelése, a homlokzat, valamint a tető szigetelése a 2010-

es évre már befejeződött, a kaputelefon rendszer  korszerűsítésével együtt. A közös képviselet 

kiemelkedő gazdálkodásának köszönhetően a társasház renoválása az előre ütemezett 

menetrend szerint haladt, pénzügyi teljesítése hiánytalanul megtörtént. A Botfalvai Bt. 

kommunikációs készségét és üzletpolitikáját jellemzi, hogy a társasházban ingatlannal 

rendelkező HILD Örökjáradék Program vezetőségével jó viszonyt ápol, és a pénzügyi 

kapcsolatuk súrlódásmentes.  
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A 2011-es évben a a Botfalvai Bt szakemberek bevonásával rendbe hozatta a kertben található 

járdarészeket (térkő burkolás, ajzat kiegyenlítés), valamint számos biztonságtechnikai 

vizsgálatot végzet el (gáz tömítettség vizsgálat, érintésvédelem stb). A 2012-es és a 2013-as 

évben megtörtént a Társasház érintés védelmi felülvizsgálata, valamint a gáztömítetségi 

vizsgálatot is megrendeltük a Társasház számára. A felülvizsgálatokon észlelt hibák kijavítása 

maradéktalanul megtörtént. A 2014 és 2015 év során a Társasház üzemeltetése rendezetten 

megtörtént és számos fejlesztést is lehetővé tett a Társasház állapotában 

  

 

XIV kerület Paskál Lakópark L100-as tömb: 

 

 A társasház Budapest XIV. kerület Egressy út 178/D, Vezér utca 147/A-D és Termál 

utca 2/A-4/B szám alatt található. 

 4 darab 4 szintes lakóépületből, 107 lakásból, 3 irodából és 8 üzlethelységből 

felépülő, nagyméretű parkkal és több mélygarázzsal rendelkező társasház. 

 A 2004-ben átadott épület közös képviseletét a Botfalvai Bt. 2010 óta látja el. 

 A Társasházhoz tartozó park fenntartását, valamint takarítói és gondnoki 

feladatköreit a Paskál Lakópark másik két tömbjével (Paskál Park L200 és L500-as 

tömb) együtt a Botfalvai Bt 2005 óta látja el.  

 

Botfalvai Bt 2005 óta felelős az épület lépcsőházainak és a közös tulajdonban lévő 

helyiségeinek tisztaságáért és karbantartásáért, melyre az elmúlt évek során nem volt panasz. 

A kert rendben tartása és a növény állomány gyarapítása szakszerű keretek között folyik. A 

Botfalvai Bt kiegyensúlyozott és szakszerű, a karbantartásra és üzemeltetésre irányuló 

munkavégzésével elnyerte a lakóközösség bizalmát, és ennek köszönhetően 2010-óta a 

társasház vezetésével és közös képviseletével a Botfalvai Bt-t bízta meg. A Botfalvai Bt. az 

elmúlt idő alatt megbízhatóan alakította ki a társasház pénzügyi, biztosítási és jogi rendszerét, 

melynek köszönhetően, a társasház pénzügyi helyzete stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást 

tesz lehetővé. A közös képviselet lépéseket tett a kivitelezővel szemben az elmaradt garanciális 

hibák kijavítása ügyében, melynek esetleges jogi útra terelése jelenleg is folyik. A pénzügyi 

helyzet stabilizálódása lehetővé tett számos felújítási és karbantartási munka elvégzését, mely 

a lakóközösség kényelmének és igényeinek kielégítésére szolgált (pl.: a tetőtéri ablakok 

körülüli beázások megszüntetése, szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése, vízórák és 
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hőmennyiségmérők cseréjének lebonyolítása, öntözőrendszer kiépítése, fa burkolatok 

újrafestése, a társasház SZMSZ-ének elkészítése stb.). A 2012-es év folyamán a  kert 

öntözőrendszerét tovább bővítettük, valamint megkezdtük a Társasház lépcsőházainak 

újrafestését. A 2014-es év folyamán a Társasház lépcsőházainak újra festése és a locsolóhálózat 

kibővítése rendben lezajlott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ábra: A Paskál Lakópark L100-as tömbjének belső parkja. A Botfalvai Bt az elmúlt egy év alatt 

stabilizálta a társasház pénzügyi helyzetét, kielégítő módon megszervezte és lebonyolította a 

mellékvízmérők cseréjét és több garanciális hibát javítatott ki a kivitelezővel 

 

 

XIV kerület Paskál Lakópark L200-as tömb: 

 

 A társasház Budapest XIV. kerület Vezér utca 149/ A-F szám alatt található. 

 4 darab 4 szintes lakóépületből, 127 lakásos társasház, mely nagyméretű parkkal és több 

mélygarázzsal rendelkezik. 
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 A Társasházhoz tartozó park fenntartását, valamint takarítói és gondnoki 

feladatköreit a Paskál Lakópark másik két tömbjével (Paskál Park L100 és L500-as 

tömb) együtt a Botfalvai Bt 2005 óta látja el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.  ábra: A Paskál Lakópark L200-as tömbjének belső parkja. A Botfalvai Bt a lakópark megépülése 

óta, több mint öt éve látja el a Kertészeti, gondnoki és takarítási feladatokat.  

 

A Botfalvai Bt a Paskál Lakópark megépülésétől kezdve (2005) látja el a kertészeti, takarítói 

és gondnoki feladatokat, melyre az elmúlt idők során nem volt panasz. Az eltelt évek alatt a 

lakóközösséggel és a társasház közös képviseleteivel jó kapcsolatot alakított ki, melynek 

köszönhetően a társasház karbantartása és hibaelhárítása szakszerű keretek között folyik.  

A Bt. tulajdonosai illetve alkalmazottjai rendkívüli események esetén a nap 24 órájában 

mozgósíthatóak, és a Paskál Park lakóival napi kapcsolatban vannak. 

A park fenntartását, valamint a téli hónapokban történő csúszásmentesítést, a Botfalvai Bt 

hétvégéktől és az ünnepnapoktól függetlenül rendre elvégzi. 
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XIV kerület Paskál Lakópark L500-as tömb: 

 

 A társasház Budapest XIV. kerület Szugló utca 125/D és a Bartl János utca 9-11. szám 

alatt található. 

 7 darab lakóépületből, 297 lakásos, 11 üzlethelységes társasház, mely nagyméretű 

parkokkal és több mélygarázzsal rendelkezik. 

 A Botfalvai Bt a közös képviseleti feladatok ellátása mellet, a Társasházhoz tartozó 

park fenntartását, valamint takarítói és gondnoki feladatköreit a Paskál Lakópark 

másik két tömbjével (Paskál Park L100 és L200-as tömb) együtt a Botfalvai Bt 2005 

óta látja el. 

 

 

Az eltelt évek alatt a lakóközösséggel és a társasház közös képviseleteivel jó kapcsolatot 

alakított ki, melynek köszönhetően a társasház karbantartása és hibaelhárítása szakszerű  

keretek között folyik.  Az elmúlt öt évben a Botfalvai Bt. a Paskál lakópark területén mint 

társasház fenntartó van jelen, így kötelezettségként magára vállalta a gondnoki feladatokat, az 

épületek és a teremgarázsok takarítását,  valamint a kertterületek évszakfüggő karbantartását, 

mely feladatait a lakóközösség igényeinek megfelelően végzi. A Bt. tulajdonosai illetve 

alkalmazottjai rendkívüli események esetén a nap 24 órájában mozgósíthatóak, és a Paskál Park 

lakóival napi kapcsolatban vannak. 

 A park fenntartását, valamint a téli hónapokban történő csúszásmentesítést, a Botfalvai Bt 

hétvégéktől és az ünnepnapoktól függetlenül rendre elvégzi. A Botfalvai Bt a közös képviseleti 

teendők. A Botfalvai Bt egy többfordulós pályázaton nyerte el a Paskál Lakópark L-500-as 

tömbjének közös képviseletére kiírt pályázatot. A Botfalvai Bt, mint közös képviselet 

megoldotta a Társasházak szelektív hulladékgyűjtését, mely jelentősen csökkentette a 

kommunális hulladék után fizetendő díjakat. Az elmúl idő során, megkezdte a Társasház 

felújítási munkálatait (pl. lph. festés, mélygarázsok rendbehozatala stb), valamint a biztosítóval 

és a bankkal történő újratárgyalások során jelentős megtakarításokat ért el a Társasház számára.    
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5. ábra: A Paskál Lakópark L500-as tömbjének belső parkja. A Botfalvai Bt a lakópark megépülése 

óta, több mint öt éve látja el a Kertészeti, gondnoki és takarítási feladatokat. A Bt. tulajdonosai 

illetve alkalmazottjai rendkívüli események esetén a nap 24 órájában mozgósíthatóak, és a 

Paskál Park lakóival napi kapcsolatban vannak. 

 

XIV. Vazul utca 12/A.: 

 

  4 emeletes, 9 lakásos, kerttel és több garázzsal rendelkező társasház. 

 A Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt. 2011 óta látja el. 

 

A Vazul utcai Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt 2011 novembere óta látja el. A 

kezdeti időszakban minden tulajdonossal konzultáltunk az elvégzendő feladatokról, és 

elkezdtük a felújítási tervek előkészületeit. A Botfalvai Bt szakértők bevonásával elkészítette a 

Társasház műszaki állapotának felmérését, melyet egy lista formájában, beárazott tételekkel 

minden Tulajdonos számára eljutatott. A leváltott közös képviselővel szembeni ügyvédi 

fellépés jelenleg folyamatban van, melyre a Társasház Tulajdonosai kérték fel a Botfalvai Bt-t.  

A Társasház rossz anyagi helyzete ellenére számos javítási munkát hajtottunk végre, mely 

megkönnyítette a Tulajdonosok mindennapi életét (kerti vízvezetékek cseréje, locsolási mérő 
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felszerelése, érintésvédelmi vizsgálatok elvégzése stb.). A 2012-es év során, a Botfalvai Bt 

rendezte a leváltott közös képviselő által hátrahagyott hanyag könyvelési és költségvetési 

rendszert, és megkezdet a Társasház megtakarításainak kezelését. A 2013-as év folyamán, a 

Botfalvai Bt igyekezet (lakói igények szerint) rendezni a Társasházhoz tartozó kerthelyiséget, 

valamint elvégeztette a Társasház hatóságilag előirt felülvizsgálatait (pl. gáztömítettségi 

vizsgálatok, érintésvédelmi-, villám- és tűzvédelmi felülvizsgálatok).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A Vazul utca 12/A jelű társasház belső kertje és homlokzata. A Botfalvai Bt 2011-ben elnyert 

két sikeres pályázatának egyik társasháza 

 

 XIV. Telepes utca 40.: 

 

  4 szintes, 8 lakásos, kerttel és több garázzsal rendelkező társasház. 

 A Társasház közös képviseletét, és kertészeti feladatait a Botfalvai Bt. 2008 júniusa óta 

látja el. 

 

A Telepes utca 40 sz. Társasház közös képviseletét, és kertészeti munkálatait a Botfalvai Bt 

2008 júniusa óta látja el.  
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7. ábra: A Telepes utca 40. jelű társasház. A Botfalvai Bt. a társasház megalakulása óta látja el a közös 

képviseleti, és kertészeti feladatait. 

 

A 2013-as év során a Botfalvai Bt megtett mindent annak érdekében, hogy a kivitelezővel 

kialakított jónak minősíthető kapcsolatán keresztül elérje, hogy a garanciális hibák kijavítása 

rendre megtörténjen. A Botfalvai Bt elvégezte a Társasház kertjének füvesítését és 

rendbetételét, valamint megszervezte és lebonyolította a Társasház bankjának és biztosítójának 

megválasztását. A Botfalvai Bt. az elmúlt idő alatt megbízhatóan alakította ki a társasház 

pénzügyi, biztosítási és jogi rendszerét, melynek köszönhetően, a társasház pénzügyi helyzete 

stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé. 

 

 

XIV. Nagy Lajos király útja 16-18.: 

 

  3 szintes, 13 lakásos, kerttel rendelkező társasház. 

 A Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt. 2012. május. 23.-a óta látja el. 

 A Társasház földszintjén egy étterem üzemel 
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A Nagy Lajos király úti Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt 2012 májusa óta látja el.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ábra: A Nagy Lajos király útja 16-18 jelű társasház homlokzata az utcaszinten megtalálható 

étteremmel. A Botfalvai Bt 2012-ben elnyert két sikeres pályázatának egyik társasháza 
 

A 2013-as év során a Botfalvai Bt megkezdte a Társasház teljeskörű felújítását, mert a lakóház 

műszaki állapota jelentősen el volt hanyagolva. A vízvezeték rendszer felújítása mellet, több 

árajánlatot kért be a kertben található járdarészek felújítására, valamint elvégeztette a Társasház 

hatóságilag előirt felülvizsgálatait (pl. gáztömítettségi vizsgálatok, érintésvédelmi-, villám- és 

tűzvédelmi felülvizsgálatok).  

 

XIV. kerület, Komócsy Ház 

 

 Több épület, 65 albetét, kerttel és teremgarázzsal rendelkező társasház. 

 A társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt. 2015 októbere óta látja el. 
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9. ábra: A Komócsy Ház jelű homlokzata. A Botfalvai Bt 2015-ben elnyert sikeres pályázatának egyik 

társasháza 
 

A Komócsy Ház közös képviseletét a Botfalvai Bt egy sikeres több fordulóból álló pályázaton 

nyerte el. A kezdeti időszakban minden Tulajdonossal felvette a kapcsolatot, annak érdekében, 

hogy a Társasház irányításának átvétele zökkenőmentesen menjen végbe. Társasház 

könyvelési, banki és egyéb ügyeinek átvétele jelen pillanatban is zajlik. A Botfalvai Bt 

elsődleges feladatként kezeli, hogy vállalkozók bevonásával elkészítse a Társasház műszaki 

állapotának felmérését, valamint megszervezze a Társasház kertjének gondozását és 

fenntartását.  

 
XIV. kerület, NLK 5 sz. Társasház: 

 

 Nagy Lajos király útja 72, 74/ab és Kalapács utca 16-18 szám alatti Társasházak 

 5 lépcsőház, 80 albetéttel, pincével és padlással rendelkező Társasház   

 A társasház közös képviseletét 2013 januárjától Botfalvai Bt látja el.  
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A Botfalvai Bt 2013 januárja óta látja el az NLK-5 Társasház közös képviseleti feladatait. Az 

eltelt rövid idő ellenére, jó viszonyt alakított ki a tulajdonosokkal, melynek eredményként már 

több, a társasházat érintő fejlesztést hajtottunk végre (kaputelefon javítás, tűz és érintésvédelmi 

jegyzőkönyvek elkészítése, járda felújítása) . 

A Társasház rossz minőségi állapota megkövetelte, hogy a tényleges felújítási munkálatokat 

megelőzendően, egy mindenre kiterjedő felújítási tervet állítsunk össze, mely tervezett 

szakszerű követése lehetővé teszi a gazdaságos és lényegre törő munkaütemezést. A Botfalvai 

Bt szakértők bevonásával elkészítette a Társasház műszaki állapotának felmérését, melyet egy 

lista formájában, beárazott tételekkel minden Tulajdonos számára eljutatott. A Botfalvai Bt az 

elmúlt hónapok során több felújítási munkára kért be árajánlatot illetve végeztetett el, mely 

munkák még ez évben megvalósulnak (gáztömítettség vizsgálatok, elektromos hálózat javítása 

és felújítása, tető felújítása stb.). 

 

 

XIV. Bonyhádi út 115: 

 

  3 emeletes, 11 lakásos, kerttel és több garázzsal rendelkező társasház. 

 A Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt. 2014 óta látja el. 

 

A Bonyhádi út 115 sz. Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt 2014  óta látja el. A 

Társasház könyvelési, banki és egyéb ügyeinek átvétele jelen pillanatban is zajlik. A kezdeti 

időszakban minden tulajdonossal konzultáltunk az elvégzendő feladatokról, és elkezdtük a 

felújítási tervek előkészületeit. Az eltelt idő alatt, kedvező viszonyt alakítottunk ki a Társasház 

Tulajdonosaival és megkezdtük a társasházban lévő hibák összegyűjtését.  

  

mailto:info@zugloikozoskepviselet.hu
http://www.zugloikozoskepviselet.hu/


             Botfalvai Bt. tel.: 0630/373-8834,  
e-mail: info@zugloikozoskepviselet.hu 

Honlap: www.zugloikozoskepviselet.hu 
 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. ábra: A Bonyhádi út 115 sz. jelű társasház homlokzata. A Botfalvai Bt 2014-ben elnyert sikeres 

pályázatának egyik társasháza 
 

XIV. Róna utca 85: 

 

  3 emeletes, 9 lakásos, kerttel és több garázzsal rendelkező társasház. 

 A Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt. 2015 óta látja el. 

 

A Róna utca 85 sz. Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt 2015  óta látja el. A Társasház 

könyvelési, banki és egyéb ügyeinek átvétele jelenleg lezajlódott és most elsődlegesen 

megvalósítandó felújítások ütemezését egyezteti a Botfalvai Bt a Tulajdonosokkal. A kezdeti 

időszakban minden tulajdonossal konzultáltunk az elvégzendő feladatokról, és elkezdtük a 

felújítási tervek előkészületeit. Az eltelt idő alatt, kedvező viszonyt alakítottunk ki a Társasház 

Tulajdonosaival és megkezdtük a társasházban lévő hibák összegyűjtését.  
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XIV. Kossuth Lajos 65: 

 

 2 emeletes, 2 lakásos, kerttel és több garázzsal rendelkező társasház. 

 A Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt. 2014 óta látja el. 

 

A Kossuth Lajos 65 sz. Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt 2014 óta látja el. A közös 

képviseleti munkák mellet a Botfalvai Bt végzi a Társasház kertjének rendben tartását is. A 

Társasház könyvelési, banki és egyéb ügyeinek átvétele jelenleg lezajlódott és most 

elsődlegesen megvalósítandó felújítások ütemezését egyezteti a Botfalvai Bt a 

Tulajdonosokkal. 

 

XIV. Kövér Lajos utca 49: 

 

 2 külön álló épületből álló társasház, 28 lakásos, kerttel és több garázzsal rendelkező 

társasház. 

 A Társasház közös képviseletét, kertészeti és takarítási munkálatait a Botfalvai Bt. 2012 

óta látja el. 

 

A Kövér Lajos utca 49 sz. Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt 2012 óta látja el. A közös 

képviseleti munkák mellet a Botfalvai Bt végzi a Társasház kertjének rendben tartását is. A 

Társasház könyvelési, banki és egyéb ügyeinek átvétele rendben lezajlódott. A Botfalvai Bt 

kiegyensúlyozott és szakszerű, a karbantartásra és üzemeltetésre irányuló munkavégzésével 

elnyerte a lakóközösség bizalmát, és ennek köszönhetően megkezdődtek a Társasház felújítási 

munkálatai is. A kert rendben tartása és a növény állomány gyarapítása szakszerű keretek között 

folyik. A Botfalvai Bt. az elmúlt idő alatt megbízhatóan alakította ki a társasház pénzügyi, 

biztosítási és jogi rendszerét, melynek köszönhetően, a társasház pénzügyi helyzete stabil, 

kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé. A pénzügyi helyzet stabilizálódása lehetővé tett 

számos felújítási és karbantartási munka elvégzését, mely a lakóközösség kényelmének és 

igényeinek kielégítésére szolgált (pl.: érintésvédelmi hibák kijavítása, Fundamenta biztosítás 

meghosszabbítása, vízszerelési munkák, Gáztömítettségi vizsgálatok, Tűzvédelmi 

szabályzatok stb.).  
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XIV. Telepes utca 47:

 12 lakásos, kerttel és több garázzsal rendelkező társasház.

 A Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt. 2014 óta látja el.

A Telepes utca 47. Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt 2015 óta látja el.. A Társasház 

könyvelési, banki és egyéb ügyeinek átvétele jelenleg lezajlódott és most elsődlegesen 

megvalósítandó felújítások ütemezését egyezteti a Botfalvai Bt a Tulajdonosokkal. 

XIV. Egressy u 113: 

 21 lakásos, kerttel és több garázzsal rendelkező társasház.

 A Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt. 2014 óta látja el.

Az Egressy u 113 sz. Társasház közös képviseletét a Botfalvai Bt 2014 óta látja el. A közös 

képviseleti munkák mellet a Botfalvai Bt végzi a Társasház kertjének rendben tartását is. A 

Társasház könyvelési, banki és egyéb ügyeinek átvétele rendben lezajlódott. A Botfalvai Bt 

kiegyensúlyozott és szakszerű, a karbantartásra és üzemeltetésre irányuló munkavégzésével 

elnyerte a lakóközösség bizalmát, és ennek köszönhetően megkezdődtek a Társasház felújítási 

munkálatai (érintésvédelmi vizsgálatok, gáztömítetségi vizsgálatok stb.). 
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