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I.

BEVEZETo

Az alapszabilyta Lakrisszdvetkezetr1ls2616t6bbsz6rm6dositott 2004. €vi cXV. Tv. (tovdbbiakban:
Ltv.) rendelkez6seivel
dsszhangban
kell drtelmezni.
1.

A lak6sszd,vetkezet
neve:

Kiilcsey Lalcisfenntart6 Sziivetkezet

2.

A Lakdsszdvetke
zet sz1k.}relye:

1211Budapest,XXL ker, KossuthLajos u. 7llB.

3.

A Lakrisszdvetk
ezet adatai:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Alakul6KdzgSil6s6nekid6pontja: 1975.09. 09.
C6,gSegyzs,ksz6ma:
01-02-051986
Ad6sz6ma:
10102536-1-43
Statisztikaiszrlmjele:
10102s36-6832-s93-01

4.

A Lakrisszdvelke
zetbankszirnaszitma:

5.

A lak6sszdvetkezethez
tartoz6doiiletek:

OTPBankNyrt 11721026-20002444

Epiiletek cime:
5.1. Ady Endrel.ut49-59.
5.2. PetzFerencutca 4-6.

Eptletek helyrajzi szima: Lakrisokszrima:
Htsz:209364/24
r92
Hrsz:208633/6
64
5.3. KossuthLajosutca71la-b.
Ilrsz: 208633/8
64
5.4. KossuthLajosutca75la-b.
Hrsz:208633/9
o4
5.5. KossuthLajosutcaT9/a-b. Hrsz:208633/10
o+
5.6. KossuthLajosutca83/a-b.
I*sz:208633/ll
t)4
5.7. KossuthLajos r:t':ca
94/a-b.
Hrsz:208495/18
64
5.8. GdrgeyArtur t6r 1
Hrsz:207702/1
44
5.9. GdrgeyArtrir t6r 2.
Hrsz:207702/2
44
5.10.Reggelutca7-10.
Hrszi 2010311341A
56
5.11.Nyirfautca7-10.
Hrsz: 201031
147IA
68
dsszesen:
788

Alaptertilete:
10572i?
3504m2
3548m2
3548m2
3548m2
3538m2
3504m2
2442m2
2442m2
3254m2
4126m2
44036m2

6.

A lak6sszdvetkezet
6piileteiben788 lakds(albetet)talilhat6, amelyek kdznt 77glak6sa lak6sszdvetkezeti
tagok,illewe nemtagoktulajdonosok,
91ak6spediga lakrisszdvetkezet
tulajdon6banvan.

7.

A lak6sszdvetkezet
a lak66piiletekfenntart6sara
l6trej6tt gazdrilkod6 szervezet.
A lakissziivetkezetiin6ll6 jogi szem6ly.

il.
8.

TORVENYESSEGIFELUGYELET

A szd'vetkezet
nyilvrlntartris6t
6s tdrv6nyess6gi
feliigyeletdta F6vrirosiBir6s6g,mint C6gbir6s6gl6tjael.

ilI. A SZOVETT<EZET
TEVEKENYSEGIK6RE
9.

Lakr{sszdvetkezetc6lja: a lakrisszdvetkezetAez
tutoz6 lak6dpiiletekiizemeltetdse,karbantartdsa, feltjit6sa, korszenisit6se,
gazdas6gos
fenntart6sa,
6llagrinakmeg6v6sa,a lak6k6zdss6get
drint6iigyek intdzdse.

10'

Lakdsszd'vetkezet
c6ljai el6rdse,ellit6sa drdekdben(pdldriula lak6dpiileteklak6ssziivetkezeti
tulajdon6banl6v6 lakrisok, helyis6geinek,egy6b tertileteinek ds feiuleteinek b6rbead6s6val,
stb.) vrillalkozrisitevdkenys6getis folytathat,amellyelkapcsolatbannyeres6gszerz6sre
nem torekszik.

11.

A lakdssziivetkezet
f6 tev6kenys6gi
kdre:

'

tLl.
rE,iOR
68.32.08
Ingatlan kezetds
A lakdssziivetkezet
egy6btw6kenys6giktirei:
TE,|OR
&.ZO,O8
Sajdt tulajdonrt, bdrelt ingatlan b,rbeaddsa, iize_
meltetdse
11.2. TEAOR
8LI0.0B
Epitmdnyiiaemehetds
11.3. TEAOR
43.2L08
Villanyszerelds
11.4. ffu{OR
43.22.0g
Viz-,griz-,fit^sszerel1s
11.5. TE,i.OR
43.29.0g Egtdb,ptiletgdpdszeti
szerelds
il.6.
TE,{OR
43.31.08 Vakotds
11.7. TEAOR
43.32.08 Epiiletasztalos-,
szerkezet
szerelds
padt6-,
11.8. TE^OR
43.33.08
fatburkoltis
11.9. TE^OR
43.34.08 Festds,iivegezds
t 1.10. TE&OR
43.38.08
EgtdbbefejezT
,pitds m.n,s
11.I1. .TtuIOR
63.I1.08
Adatfeldolgoztisi
szolgiltatds
11.12. TE^OR
69.20.08
Szdmviteli,ldnyvvizsgil,i, ad^szakdrt6itevdkznysdg
11.13. fEiOR
80.20.08 Biztonsdgirendszerszolgdltatds
11.14. TEAOR
81.20.08 Atmldnos,nalettakaritds

.

ry. A LAKASSZOVETKEZETSZERVEIES TUUTONfSP
12.

Kiizryiil6s

12.1. A KiilcseyLakisfenntart6 Sziivetkezetlegf6bbszervea K0zgyffl6s.A kdzgyiil6shat:iskiir6betartozik:
12.1.1 Az alapszabilymeg6llapit6sa,
m6dosftrisa.
12.1.2 Az igazgat6sdgelndk€nek,elndkhelyettesdnek
tagiainakmegvilasztlsa,felment6se.
12.1.3 A feltigyel6biztos(feliigyel6bizotts6gfeladatk6r6t
ell6t6tisztsdgvisel6;
tov6bbiakban
feiUgyel6biaos) megvrilaszt6sa,
felment6se.
1,2.1.4 A tisztsdgvisel6k
dijaz6srinak
meg6llapitrisa.
12.I .5 Az 6vesbeszrimol66s a t6rgydvikdlts6gvet6s
elfogad6sa,
ddnt6saz ad6zotteredm6ny
felhaszndlisrir6lvagy a vesztes6gfedez6sdnek
forrilsrir6l, sziiksdgesetdna p6tbefizetds
elrendel6s6r6l,
vagyhitel felvdtel6r6l.
12.1.6 Lakisfe:nntart6
szdvetkezet
egyesiil6s6nek,
szdtv6l6sanak,
6talakulds6nak
ds megszrin6s6nekelhat6roz6sa.ftizdrdlagos hataski;r)
12.1.7 Ddnt a kiv6l6ssalkapcsolatos
vagyonmegosztdsr6l,
illetve a fel nem oszthat6vagyon
sorsdr6l.ftizdr6lagos hatdskdr)
12.1.8 A lak6sfenntart6
szdvetkezet
tulajdon6ban
rlll6 6piiletr6szekhaszn6lata,
hasznosit6sa
(kizdr6lagoshatd,s
m6djrinakmegvilasztdsa,elidegenit6se.
lilr)
12.1.9 Ddnt6sa lakdsszdvetkezeti
6rdekk6pviseleti
sz6vetsdgbe
val6 bel6pdsr6l,
illetveonnan
val6 kil6p6sr61,palyiizatokonval6 rdszvdtelr6l(ut6bbi esetbenrdszk6zgyiil€sis tartha-

12.2

I L.)

12.4

t6, amennyibena p|lyazat csakegyes6ptileteketdrint). Ha a k6zgytil6sa bel6p6svagy
kil6p6s id6pontj6t nem hatfuozzameg,azt az igazgabseghatlskdr6be dalja. Az igazgat6s6gnakebbenaz esetbengazdas6gi
dv vdgdigk ell ahatarozatotv6grehajtani.
12.1.10Ddntdskamerarendszer
iizemeltetdsdr6l,
az lgazgat6sdg6ltal elfogadott,en6l sz6l6
szabiiyzatj 6v ihagy6sitr61.
12'1.11Ddntdsa szdvetkezeti
tagok6s nem szdvetkezeti
tagoklakistulajdonrihoz
kapcsol6d6
k6zdsk6ltsdgdijrinakm6rtdk6r6l,a fenntart6ssal,
tizemeltetdssel
dsfehijit6ssaikapcsolatos fizetdsi k0telezettsdgeklegkisebbmdrtdkdnekds a fizetds m6djrinak megjatlrozisin6l.
12.1.12Tiszts6gvisel6
ellenk6rt6rit6siperindit6srinak
elhatrirozrisa,
illet6legbilntet6feljelent6s
megtdtel616l.
12.1.13Ddntdsa fellebbez6sfolyt6n a kdzgyiildse16kertil6 tagfelv6teli,illetve tagkizrirdsi
tigyekben.
12.1.14Munk6ltat6ijogkdr gyakorl6sa
a ff6ll6srielndkfelett.
12.1.75H{zirendalapelveinek
meg6llapftdsa
6ssziiks6gszerintim6dosit6sa.
12.1.16Mindaz,anit az Alapszab6ly
nem szabilyoz,de a Ltv. a K6zgyr.il6s
hat6skdr6be
utal.
K6zgyril6stsztiks6gszerint, de dventelegal6bbegyszer(6vi rendeskdzgyiil6s) az igazgat6shg
hivja 6ssze.Kdtelez6a kdzgyriiestdsszehivnia,
ha azt tagoklegal6bb10 o/o-a,
vagya feliigyel6
biztosinisban,a napirend,az ok 6s a kdzgy(ildsihatfuozatatett javaslatmegjel6l6s6vel
inditYAnyozza.
Az inditvany az lgazgat6shghoz
kell eljuttatni. A Kdzgyiildst legkds6bbaz inditviiny 6t..tdtel6t6l sz6mitott45 napon beltil kell dsszehirmi,csakaz inditvrinybanszerepl6kdrd6seketszabad
napirendretiizm. Ha az igazgalos|gaz indi|'riny kezhezveErct1lszirnitott 45 naponbeliili id6pontraa kdzgnil6stnem hivja 6ssze,azt a negyvendtddik
napotkdvet6 30. naponbeltli. id6pontraa feliigyel6 biztos, ennekelmulaszt6saeset6naz 6sszehiv6stk6r6 tagok vagy az 6,ltalttk
megbizottszemdlyjogosult6sszehivni.
(tovdbbiakban:
kdzgytil6stlegk6s6bb
A K0zgyiil6st,rdszkdzgyiildst
a kdzgyiil6sid6pontjael6ft
15 nappalhirdetm6ny ritjan kell dsszehivni.A Kdzgytil6sresz6l6 hirdetm6nyt(meghiv6t) az
6piiletekminden l6pcs6hizaibanj6l l6that6helyenkell kiftiggeszteni,a szdvetkezethonlapjan
kdlts6gtdrit6s
ellen6benkdrhetik,hogya megkell kdzzdtenni.A tag 6s nemtag hrlajdonosok,
juttassa
Ha az igazgael
rdsziike
a szdvetkezet.
postai
riton,
vagy
kdzbesit6ssel
hiv6t
szemdlye
t6sagindokoltnakta(ja, abbanaz esetbena kdzgyril6sta tagoknak,illetve a nemtagtulajdonosoknakpostalidaritjank6zbesiteumeghiv6val,elektronikuslev6lben(e-mail),ir6sbanis dsszekell:
tartalmaznia
hivhatja.A hirdetmdnynek,
meghlv6nak
nev6t€sszdkhely6t;
a lak6sszdvetkezet
a kdzgyiil6snapirendjdt,id6pontjAt6shely6t;
r6szkdzglil6sek tart6saeset6naz ene a kddilmdnyretdrtdn6utal6st;
szab|lyravonatkokdzgyuldsid6pontj6t6saz eltlto hatrirozatk6pessdgi
a megism6telt
z6 figyelemfelhiv6st;
napirendrevonatkoz6ilisos el6terjesztdseel6terjesztett
12.4.5 melldkelnikell a szavazdsra
j
ket 6sa kiizgyril6shatirozataia tett avaslatot;

12.4.1
12.4.2
12.4.3
12,4.4

12.5

A kdzgyiil6shatfuozatk|pes,haazona tagoktdbb mint fele megielent.

I z-o

vagy az ilyen okb6l berekesztettkdzgyiil6s esetdna hatarozatkdptelen
Ha hatdrozatkdptelen,
az eredetivelazonos- a kdzgyftl6sberekesztdse
kdzgyiildstkdvet615 naponbeliili id6pontban,
esetdn,az ezt kdvet6enfennmarad6napirendekkel- napirenddel,rijabb kdzgyrildstkell taltani
(a tov6bbiakban:
megism6teltk6zgyrii6s).A megismdteltk6zgyril6sugyanazona naponakrir
A megismdteltkdzgyuldsa megielenttagoksz6f6l6rdvalk6s6bbiid6pontbanis megtarthat6.
maratekintetndlkiil hatrirozatk6pes.
q

12.7

Nem le_het
megismdteltkdzgytldst tartanialal<isszdvetkezet
egyestildse,sz6v6l6savagy megsziindsk6rd6s6ben.
A szavazds
rendje

12.8

A kiizgyiildsenlakrisonkdntcsak egy-egy szavazatotlehet figyelembevenni. Amennyibenegy
jogosultvan, a jogosultakmegegyezdse
lakdsonbeliil tdbb szavazdsra
szerintiszemdly,mint
sz6viv6 szavazatavehet6fi gyelembe.

12.9

A kdzgyiil6s az alapszabilly6l, m6dosit6srir6la jelenl6v6 tagok k6tharmadenak,,IGEN,,
szatazatdvaldiint.

12.10 A kdzgyiil6sa lak6sszdvetkezet
egyesiil6se,
sz6tv6l6sa
k6rddsdben
az <isszes
tagk6tharmadrinak
al ddnt.
,,IGEN" szavazatAv
- az 6sszestag r6szvdteldvel
12.1'1 A kdzgltl6sneka lak6sszdvetkezet
megsziin6s6nek
k6rd6s6ben
megtartottkdzg)'fi16s egyhangf ddntdse,,IGEN" sz vaz t^ sziiks6ges.
12.12 A kdzgltl6snek titkos szavaziissalkell megvalasztani,felmentenia szdvetkezettiszts6gvisel6it
'
(elndk,elndkhelyettes,igazgat6silgtagSait,
feliigyel6 biztost).
12.13 Titkosszavazds
azokkioszt'5sa,
a
eset6na szavaz6lapokelk6szit6se,
a szavaz6umabiztositdsa,
titkosszavazds
a 3 tag6,a kdzgyril6srfltalv6lasztottSzarendjdnekismertet6se,
lebonyolit6sa,
'
vazatsz{rnl6f6Bizotts6gfeladata.
a Szavazatszarnl{l6
12.14 Titkos szavaz6sesetena szavaz6umiha leadott szavazatoksz6m16l6s6t,
jelen
megfigyel6k6nt
b6rki
lehet.
Bizotts6gv6gzi.A szavazatok
szdml6l6s6nril
ldlds eredm6ny6r6lfeljegyz6stkell kdsziteni, amelynek a kdvetkez6ketkell
12.15 A szavazatszimr
tartalmaznia:
i 2.15.1 A szavazalszitmlil6bizotts:igtagjainaknev6t;
12.15.2Akioszl"ollszavaz6lapokszdm6t;
sztimrit;
12.15.3A szavazlumitbaleadottszavaz6lapok
12.15.4Az (rvdnyesds 6rvdnytelenszavatokszrlm6t;
12.15.5A titkos szavaziseredmenyet;
megiegyz6seit;
dszrevdteleit,
Bizotts6gesetleges
12,15.6A Szavazatszlrnlil6
12.I5.7 A bizotls6gtagiainakal6ilis6t.
12.16 A szavazatszirnl6liseredm6ny6r6lkdsziilt feljegyz€sta kdzgyrildsr6lkdsztlt jegyz6kdnyvhdz
szavaz6lapoA leadott6s dsszesztimolt
csatolnikell, 6stov6bbiakbanazzal egyill kezelend6.
kat minimum 60 napig, abizottsdgtagjai 6ltal lezirt 6s al6i( boritdkba,a szdvetkezetp6nc6lszek6ny6benmeg kell 6rizni. Amennyibenaz igy meghozotthatarozatot60 naponbeliil nem
t6madjamegsenkia bir6s6gon,ellenekifog6stnememel,rigy a 60. napotkdvet6enh szdvetkezet igazgat6s|ga,a soron k6vetkez6iil6s6nmegsemmisitiazokat.A megsemmisit{st6ny6t,az
rdgzitenikell.
til6sr6lkdsziiltfeljegyz6s6ben
igazgat6s6gi
kell tartalmaznia
jegyz6kdnyvetkell felvenni,amelyneka kdvetkez6ket
12.17 A kdzgyril6sen
helydt6sid6pontj6t'
12.17.1Ki:zgy616s
2 tagnev6t'
megvalasztott
12.77.2Levezet6elndk,a jegyz6kiinywezet66sa hitelesitesre
megfl1apit6s6t.
12.17.3 Megjelenttagok szirmit,ahatixozatk6pess6g
12.17.4 Meghivottaknev€t.
12.17.5NapirendiPontokat

6

12.17.6 A vita sorenfelsz6laltak nev6t,cimdt 6s a felsz6lal6sl6nyeg6t,az ana adoll v6laszokal.
12.17.7 Ahatarczatokat6sa szavaz6sadatait.
12.77.8Y6las^6s eset6nannakpontoslefolytis6t.
12.17.9A levezet6elndk, ajegyz6kdnywezet66sa hitelesit6tagok aliirdsrit.
12.18 Az irSsban
kell csatolnidsmeg6riznia kdvetkez6kst:
foglaltjegyz6kdnyvmell6kletekdnt
12.18.1A meghiv6egypdld6ny6t.
12.18.2A jelenl6tiiveket.
12.18.3 Az igazgat6sdg6s a feliigyel6 biztos,kdnywizsg6l6 ir6sbeli beszrimol6it,tq€koztal6it.
12.18.4 Titkos szavazAsesetena szavzatok dsszesziimliilisar6lk€sziilt feljegyzdst.
12.19 A kdzgyril6striltal6bana szdvetkezetelndkevezeti le kiv6ve, ha valamelyik napirendipontban
drintetta szem6lye,illetve ha valamely tag inditvinyozAsaraa kdzgy6l6sm6st v6lasztmeg lecsaka lak6sszdvetkezet
tagjavezethetile.
vezet6elndknek.A k6zgyfildslevezetds6t
lehetk6pzet taglet a kilzgyiil6sena 2. sz. melldklet szerinti meghatalmazessal
12.20 A lak6sszdvetke
'
viselni, amit a meghatalmaz6,a meghatalmazott6s 2 tanri saj6tkeziileg aliir, vagy iigyv6d ellenjegyez,illet6leg kdzjegyzl hitelesiti. Egy tag, vagy miis szemdly,legfeljebbegy m6siktagot
Nem tag lakdstulajdonosis kdpviseltethetimag6tmeghatalmakdpviselhetmeghatalmazdssal.
'
el6fr6silra6s
joga,
fizetdsikdtelezetts6geinek
illetve lak6s6valkapcsolatos
z6ssaltan6cskoz6si
teljesitdsdre
vonatkoz6iigyekben.
12.21 Az igazgatosiga kdzgyiildsenhozott hatirozatokata kdzgyiil6s megtart6s6t6lszimitott 30 napon beliil a tagoknakir6sban(elektronikusformribanvagy postalddaritj6n, valamintkil6n ir6skell alkalmegkiildi.Ert a rendelkez6st
beli kdr6srepostairiton, a kdlts6gekfelsz6molis6val)
maznia nerntag tulajdonoseset6bena lakris6valkapcsolatosfizetdsi ktitelezetts6gekel6ir6s6ra,
teljesit6sdrevonatkoz6 hatfuozatokkozl6s6reis.
Az irdsosszavazisravonatkoz6elt6r6szabrilyok
12.22 A tagok- a rendesdvesktizgyiilds,valaminta 12.1.7-12.1.8pontokbanfelsoroltk6zgyiil6si
az al6bbiak
kiv6tel6vel - a krizgyiil6s dsszehiv6san6lktil ir6sbaais szavazhatnak,
hatdskOrOk
szerint:
12.22.1 Azigazgat6sega szavaztsrafeltett iigy l6nyeg6tt6mdren osszefoglal6€s a diintdshez
sziiki6ges inform6ci6kat tafialmazl ir6sos t6j6koztat6t, az dpiiletek ldpcs6hazaiban
kiffiggJszett hirdetrn6nyirtj6n, a szdvetkezethonlapj6nteszi kdzz6,vagy a tag 6snem
tag tulajdonosok,k6lts6gt6rit6sellen6benkdrhetik hogy annak postai riton, vagy szeval6 eljuttat6s6t.
mdlyesk6zbesit6ssel
k6ramely tartalmazzaaz eld6.ntend6
12.22.2A 6jdko^at6hoz csatolnikell egy sza'taz6lapot,
d6nhozott
|lta\a
d6st/k6rd6seket.6s lehet6v6 teszi, hogy a szavazolapontag az
(amelyek,,Igen'', ,,Nem'' vagy ,,Tart6zkodom'' lehet)egy6rtelmrien
tesvddntdseket
megjel6lhesse.
val6 eljuttatasrinak
12.22.3 Atij€koztat6ban meg kell hatriroznia szavazatokigazgat6shghoz
hatriridejdt,ami nem lehetkevesebb8 napnril,de nem tdbb 30 napn6l'
el6tt al6ir6s6val 6s az ajt6szim megieldl6s6velhitele12.22.4A szavaz6a szavaz6lapotlead6s
6rsiti. Lak6sonk6ntegyizavazatadhat61e.Amennyibenegy lakdsb6l tdhb szavazat
kezik, szavazatot6rvdnltelennekkell min6siteni'
12.22.5A szavazat6rv6nyes,ha a szatazlstajogosultaktiibb mint fele 6w6nyesenszavazoll'
Hatixozatttta iavaslat akkor v6lik, ha az 6n6nyes szavaz6ktdbb mint fele "Igennel"
szavMolt,

12.22.6 Azokbanaz iigyekben,amelyekbena lakdsszdvetkezeti
torvdny, Alapszably vagy az
lgazgat6sdgmin6sitett tiibbs6getir el6, akkor a tagok 2/3-nak illetve a jogszabalyban
el6irt esetekben
4/5-6nek,,Igennel"szavazata
sziiks6ges.
12.22.7 A szavazatdrvdnyes,ha a szavaz6laponkdrd6senkdntegy vdlasz egy6rtelmtienvan
megieldlve,a szavaz6laphat6rid6nbeliil a lakrlssz6vetkezethez
vissza5rkezetldsa szavM6 azt hitelesltette.
12.22.8A szavazatokdsszeszrimlll6s6t3 @gi a kiizgyiil6s rfltal v6lasaott szitmlil6 bizotts6g
megfigyel6k6ntbdrki jelen lehet.
v1gz| A szavazatoksz6ml6l6s6nal
a 12.186sa 12.19pontbanleirtakkell elj6mi.
12.22.9A szavazatok
tisszesz6ml6l6s6n6l
12.22.10Aszavazdseredm6ny6r6laz igazgat6sg, a szavazatokleadrisihataridej6tk6vet6 30
napon beliil ad tijikoztat6t az 6piiletek minden l6pcs6h6z6bankifiiggesdett hftdetm6ny ritj6n. a tag 6s nem tag tulajdonosok,kdl$e$6ritds ellen6benk6rhetik hogy anval6 eljuttatris6t.
nak postairiton, vagy szem€lyesk6zbesit€ssel
12.22.11A2irisbeli szavazdst el6re meghatarczottnapirenddel- elrendelhetiaz igazgat6s6g
akkdntis, hogy azoncsaka tagokvesznekftszt, akiknek az ingatlan{t vagy m6sjog6t
tfugya.
kdzvetleniil 6inti a szavazas
'
12.22.12A2igazgat6shg- el6re meghatdrozottnapirenddel- elrendelhetia rdszkdzgyrildsdszszehivris6tis, amelyen csak azok a tagok vesznekrdszt, akiknek az ingatlanatvagy
m6sjogrit kdzvetleniil €rinti a szavaz{stfugya.
vonatkoz6napiel6ir6s6rads teljesit6s6re
12.23' A lak6s6valkapcsolatosfizetdsikdtelezetts6geinek
ahatfuozatrendipontokszavazsilna nemtag tulajdonosis r6sztvehet.Ezekbenaz esetekben
a nem tag tulajdonosokatis fik6pess6gmegrlllapithsinll, valamint a szavazatokszfunl6l6sdn6l
gyelembe
kell venni.
12.24 A Lak6sfennlart6szdvetkezetaz egyes6piiletekbenlak6 tag lak6stulajdonosokkdzdssdgeit
az igazgatlsagkdtelesmegtdxgyalismeri el. Javaslataikat
helyi iinkormfnyzati egys6geknek
ni.
13,

Igazgat6sdg,igazgat6srigelniike

(1 elndktit'
kdzgyiildsetagiaikiiztil, 5 6vesid6tartamra3 tagriigazgat6s6got
A lak6sszdvetkezet
tagigazgat6shg
Az
v6lasztja
meg.
1 elniikhelyettest6s I tagot), kiildn-kiildn titkos szavaz6ssal
jai a iakasfenntart6
tisztsdgvisel6i.
szd'vetkezet
csaktermdszetesszemely'lak6sszdvet13.2. lgazgatbsiqtagj6vrielndk6v6,illetve elndkhelyettesdvd
kezettagiav6laszthat6.
a kdzgyril6s hatirozatainak,az Alapszabrilynak6s m6s a lakesszdvetkezeteket
13.3. Az igazgat6sirg
Ennekkeret6tev6kenys6g6t.
6rint6jogszabilyoknakmegfelel6enir6nyitjaa lak6sszdvetkezet
ben:
6s gyakoroljaa hat6skdmunkaszervezet6t
13.3.1 Kialakitja6s miikddtetia lak6ssz6vetkezet
r6beutalt munkeltat6ijogokat.
13.3.2 D6nt mindenolyan iigyben,amelynem tafiozik a kdzgytilds,vagy lak'sszdvetkezet
valamelymds szervenekhat6skdrebe.
13.3.3 Gondoskodika kd zgyills hatittozatainakvdgrehajtisir6l'
gazd6lkod6s6t,
sz6mviteli6t,iiglviteldt, gon13.3.4 Ir6nyitja6s ellen6rzia lak6sszdvetkezet
doskodikavagyonhat6konymrikodtet6s6r6l(kezel6s,hasznosit6s,meg6v6s)'
a
beszed6s6r6l,
6s milshozz616ru16sok
13.3.5 Gondoskodika k6zdskdlts6g,a p6tbefizet6sek
felhasandldsar6l'
befizet6seknyilv intrt s1r6l6srendeltet6sszeni
ilnem teljesit6tag ds nem tag lak6stulajdonosokkal,
13.3.6 Eljar a fizetdsikdtelezettsdgeit
letve hasmosit6kkal szemben.

i3.1.

.
13.4.

13.3.7 Folyamatosan
6rvdnyesitia lak6sszdvetkezet
kdveteldseit.
13.3.8 Ddnta tagfelvdtelik6relmekr6l6sa kizar6sr6l.
13.3.9 Ellen<irziaz 6ptiletekrillapot6t,gondoskodikazokkarbantart6srir6l6siizemeltet6sdr6l.
13.3.10Ddnt az iizemeltet6sikdlts6geket6rint6 6reme16s
m6rt6k6nekmegfelel6kdzdskiilr
s6gemel6sr6l,
p6tbefizet6seh6l.
esetleges
13.3.11Gondoskodika tagokriltal nemhaszn6lthelyis6gek,teriileteknek6s az 6piiletekfalainak,tet6ter6nek
hasznosit6sar6l.
13.3.12 El6k6szfti.akdzgyiil6sddntdsik6rdbetartoz6el6terjesztdseket.
13.3.13 Az lgazgat6shg,az elndk Iis/tdg€t betdlt6 szemdlymand6tumdnaklejarati id6 el6tti
(ha16la,
megsziindse
tags6giviszonymegsziindse,
lemond6sa,
vagy 90 napotmeghalad6 alakalmatlans6ga)eset6nkdteles,a manddtummegsz0n6s6tkdvet6 45 naponbeliil
rendkiviili kdzgyiil6st dsszehlvni,az fj elndk megv6lasztdsa
6rdekdben.
13.3.14Az lgazgat6sigtev6kenysdg66rt
a kdzgyiildsnektartozik felel6ss6ggel.
Eventelegvagyoni, pdnztigyihelyzeal6bbegyszerbeszrimola Kdzgyfildsneka lak6sszdvetkezet
t6r6l, valamint az igazgat6s6gtev€kenys6g6r6l.
13.3.15 Ellittja az Alapszab|ly szeint ritt6rul6 egy6bfeladatokat.
Igazgat6sirg,a tag vagy nem tag tulajdonoslak6s6nakelidegenft6seeset6nk6r6s&ekdteles15
napon beliil a lakissztivetkezettelszembenikdlts6gtartozdsr6l,annak 6'sszeg6r6l,illetve ki. egyenlit6sdr6linisbeli nyilatkozatotadni.

13.5.

eredmdnyes
mtkdddsdta t6le elv6rhat6legnagyobb
Az igazgat6s6g
kdtelesa lakrisszdvetkezet
gondoss6ggal
a kdzgyiil6snek
felel6s.
el6segiteni,tevdkenys6g66rt

13.6.

haszn6lakezel6s6ben
l6v6 vagyonrendeltet6sszerfi
Az igazgat6shg
felel6sa lak6sszdvetkezet
karbantart6tulajdon6ban
l6v6
vagyontargyak
t66rt, gyarapititsitl:rt,valamint a lakiisszdvetkezet
s66rt 6s rillaguk meg6vrfuri6(.Ennek 6rdekdbet az igazgatlsig gondoskodik a felijitdsok,
6slebonyolitrfu
rir6l
beruhrlz6sok
el6kesziteserll,megszervezds6r6l

13.7.

tulajdonetkdpez6lak6ingatlanokzavartalaniizemeldsdr6l,
Gondoskodika lak6ssz6vetkezet
hasznosit6sar6l.
A lak6sszdvetkezettulajdonAbanl6v6 lak6sok,helyisdgekds egy6bteriiletek
kereteinbeliil
zet gazdasgi tev6kenys6g6nek
haszn6lat6r6l6s hasznosit6sdr6l,a lak6sszdvetke
ddnt.
azigazgat6s6g
gyakovagya tdbbsdgitulajdonriv6llalkoz6sban
6ltall6trehozott,
a szdvetkezet
Az igazgat6sdg
nev6bena tulajdonosijogokat.
rolja a szdvetkezet

13.8,
13.9.

Az [gazgat6s6gsziiksdgszorint, de legalibb nogyed6venteiildsezik, melyet az igazgat6sigeln6kJhiv tissze,de a k6t igazgat6slgitagindokolt k6r6s6reaz igazgat6sAgtil6s6t3 naponbeliil
dsszeke1lhivni. A[and6 meghivottkdnt,szak6rt6itan6cskoz6sijoggal a feliigyel6 biztos sziiks6geset6nm6sszakdrt6vagy iigyv6d is r6sztvehetaz igazgat6s6gtil6sein.

j elenvan. Azlgazgat6s|g 6ltal6bannyilt
ha a tagokk6tharmada
13.10. Azlgazgat6sfughattnozatklpes,
eset6naz elntik
szaviz1isal,egyszeni sz6tdbbs6ggelhozza hatinozalut. Szavazategyenl6sdg
sz^v4ata d6nt.Brirmely igazgat6sbgitag inditv6nyozhatja,hogy valamelyiigybentitkos szavaddnt.
Az indiftenlr6l azlgazgatosagnyilt szavaz6ssal
z6ssaltdrt6njena hatfuozathozatal.
13.i 1. Az lgazgat6sdgiil6seir6l Eml6keztet6 k€sziil, amely tartalmazzaa megvitatottnapirendeket6s
az igazgat6s6gelndkefe1el6s.
a hozotthatrirozatokat.AzBmllkeiletb elkdszit6s64rt
13,12. Az eln6k akad6lyoztat6saesetdn,az igazgat6signevdbenaz elndkhelyettesjogosult eljrimitag is kdpviselheti,
igazgat6s6gi
a kdzgyiil6stfltalmegvdlasztott
szovetkezetet,
i3.13. A lak6sfenntart6
azonbank6t kepviseletijogkdrrel rendelkezl szem1lyegyiittes
6rv6nyess6g6hez
c6gjegyz6snek
al6ir6sasziiks6ges.

13.14. Az eln6kitisztdgid6 el6tti megsziindse
(13,3.12pont) eset6naz rij eln6k megv lasztfusiig
az
elndkhelyettesiigywiv6 elndkk€ntj6r el. Erre az id6szakraaz elndknekjrir6 juttatrisokalinyos
r6szeilleti meg.
13.15. Az elniik gondoskodik6sjogosult elj6rni:
13.15.1Gondoskodika tagokbejelentdseinelg
panaszainak
dskdrelm6nekelint6z6se
iigydben;
13'15.2 a feliigyel6 biaos, Tlleweaz illet6keshat6s6gok,szak6rt6kvagy egydb ellen6rz6szervek dltal megfllapitott hirinyoss6gokintdz6s6r6l6skijavit6sdr6l;
- Titzv6delmi Szabalyzat,Munkavddelmi
13'15.3 a lakrissz6vetkezetbels6 szab6lyzatainak
Szabiiyzat, stb. - betart6s6r6l,illewe azoknaka jogszabrilyi v6ltoz6sokatkdvet6 m6dosit6sar6l.
13.15.4az egydbjogszab6lyirendelkezdsek
betartris6r6l,
a tirsadalmi egyiitt6ldsnek
a lak6sszdvetkezet,,H6zirend"-j6benel6irt szab6lyai€rvdnyrejussrir6l. Indokolt esetbena
panaszostaz illetdkeshat6s6ghozir6nyitja.
13.15.5Gondoskodiktov6bbrla szdvelkezet
tulajdon6tkdpez6ldtesitmdnyek,
teriiletekhat6konyhasznosit6srir6l,
ennekkeret6ben
el6k6sziti6smegkdtia bdrleti,illetvehaszn6lati
szerz6d6seket.
.
13.16. Az elndkfeladat6tmunkaviszonykeretdbenl6tja el, a vele kapcsolatos
munk6ltat6ijogokata
k6zgyiil6s gyakorolja. Kivdve a szabads6g6s az igazolt t6volldt enged6lyez6s6t,arnelyetaz
gyakorol.
. Igazgat6s6g
13.17. Az elndk a kdzgyiil6s6ltal meghatiirozottm6rt6kii munkab6rbenr6szestil,amely minden6vben
a KSH dltal kdzz6ktl, hivatalos,infl6ci6s r6t6val6sajogszab6lyokdlta"lel6irt kdtelezob6remelds m6rt6k6Vel
emelkedik.Az elndk ezenfeliil, a jogszabrilyfigyelembev6tel6velk6zleked6si
kdltsdgtdr(tdsben
is rdszesiil.A kiizgl'rildsjogosulttov6bb6,az elndk r6szdre,tev6kenysdg6nek
dsztdnzdse,
elismer€se
cdlj6b6lpr6miumot,illetvejutalmatmeg6llapitani.
13.18. Az elndk a lakrisszdvetkezetnek
a fenntart6srihoz6trnenetilegnem sziiks6gesk6szpdnz6llom6mellet fornyitt - az lgazgat6s6gd6ntdsealapjrin- az tllan altal, vagy 6llami kezess6gv6llal6s
galombahozott €rtdkpapirokbafektetheti,vagy foly6szrimlin lekdtheti.
gMfelel6ss6ggel
int6zi a lakdsszdvetkezet
13.19. Az eln6k,halaszt6stnem tiir6 esetben,szemdlyes
drilkodrisSt,
vagyott, tulajdont,illetve a szem6ly-6s vagyonbiztons6got
a lakdsszdvetkezeti
(balesetvesz6ly,
Az igy megtettint6zked6sek6lkdtelest6j66rint6
kdrd€sben.
hazak 6llagat)
koztatniaz lgazgaI6sflgot.
rendszeresen,
de legal6bbharontat61€kozkdtelesazigazgat6sdgot
1,3
.20. Az elndka tevdkenys6gdrdl
tatni.
az eln6kaz igazgat6tartoz6egyeskonkr6tfeladatokelv6gz6sdvel
13.2I. Az igazgatosg hat6skdr6be
srigtagiait kiiliin is megbizhatja.
13.22. A szdvetkezetalkalmazottja,vagy m6stag az elndk inisbeli felhatalmazdsaalapjrinkdpviselheti
a szdvetkezetet
egy-egyiigyben.
14.

Feliigyeldbiztos(a Feliigyel6Bizottsr{gfeladatkiir6tell6t6 tiszts6gviseld)

14.1.
'

munkaA kdzgl.ril6s5 6vi id6tartamra1 ftl felUgyel6biztostvalaszt,akivel a lak6sszdvetkezet
viszon]4neml6tesit.
kiterjed6,folyaegesztevdkenys6gdre
a lak6ssziivetkezet
A feliigyel6biztosa tagok6rdek6ben
jogositv6nyokkal
rendelkezik:
vdgez.Eltheza kdvetkez6
matosellen6rzdst

I4.2.

bdrmely
kapcsolatos
6s a gazd6lkod6ssal
szerveinekmiik0d6s6vel
14.2.1. A lak6sszdvetkezet
irataibabetekinthet;
iigyet megvizsg6lhat,a lak6sszdvetkezet
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'

14.2.2. A lakiisszdvetkezet
tiszts6gvisel6it6l,
alkalmazottait6l,
tagokt6l6s nemtag lakristulajdonosokt6lfelvil6gositdst k6rhet, amely felvil6gositris megad6s6t,illet6leg az iratok
bemutat6siitaz drintett tiszts6gvisel6k6saz alkalmazottaknem tagadhatjrikmeg.
14.2.3. Az igazgat6sigot felhfvhatja, hogy a jogszab6lyoknak,az alapszab|lynak,illetve a
kdzgytildshattirozatainakmegfelel6enj tirjon el.
14.2.4. IndiwAnyozhatjaaz igazgat6sg egdsz€nekvagy egyestagiainak felmentds6t,felel6ss6grevon6s6t,a kdzgyiil6sdsszehiv6s6t.
14.2.5. Osszehivjaa kdzgyiil6st, ha az igazgat6sdgaz erre vonatkoz6 kdtelezetts6g6nek
nem
teszeleget.
14.2.6. Az 6vesbeszrimol6alapjrinvdlem6nytnyilvrinit a kdzgyiil6sneka lak6sszovetkezet
gazddlkod6sfr6l,
e n6lkiil az 6vesbesz6mol6
trirgy6bandrvdnyeshatarozat
nemhozha16.
jelent6sekr6l,
14.2.7. Vdlem6nytnyilvdnithata kdzgyiildsel6 tedesztettmds besz6mol6kr6l,
hatarozatij avaslatokr6l.
14.2.8. Javaslatottesza kbzglul*sneka tisztsdgvisel6k
dijaz6srinak,
az elndk prdmiumrinak,
illetve jutalmrlnak,egy6bjuttat6sainakmeg6llapitdsrira.
joggal, mint rilland6meghivott,r6sztvehetaz igazgat6s6g
I4.2.g. Tan6cskoz6si
iil6sein,tov6bb6jogosult drtesiilnia kiils6 szervlak6sszdvetkezettel
kapcsolatos
ellen6rzdseir6l,
6sarmakeredm6nyeir6l.

14.3. Az igazgat6silg,
megtrirgyalnia felflgyel6biztosjavaslaillet6lega kdzgyfl6skdteles6rdemben
tait, inditvenyait, 6s azok tingyflban,a soronkdvetkez6iil6s6n hatiirozatothozni, illetve 6l16st
foglalni.
tevdkenys6g6r6l
beszrimola kdzgyiildsnek.
14.4. A feliigyel6biztosaz 6vesrendesk6zgyril6sen
15.

Tiszts6gviseldk

15.1.

6s az igazgat6shg
elndke,elndkhelyettese
A lakdsszdvetkezet
tiszts€gviselfii:az igazgat6s6g
tagja,valaminta feliigyel6biztos.
k66ltal6banelv6rhat6gondoss6ggal
A tiszts6gvisel6k
az ilyen tiszts6getbetdlt6szemdlyekt6l
jog
polg6ri
okozottk6rdrta
a lak6sszdvetkezetnek
megszeg6sdvel
telesekelj6mi.Kdtelessdgeik
aki a haszabilyaiszerintfelel6sek.Nem terhelia fent emlitettfelel6ssdgazt a tisztsdgvisel6t,
ttl€sigazgat6sitgi
az
tiltakozott
ds
tiltakoz6s6t
tirozat ellen szavazoll,vagy az intdzked6sellen
16lk6sziilt Eml6kenetobenrlgzitik, vagy a feltigyeldbiztosnakir6sbanbejelentette.

15.2.

15.3.

15.4.

.
15.5.

Ha valamelytisztsdgvisel6megbizatisaa megbizatdsid6tartamenaklej6rta e16ttsziinik meg,tj
tisztsdgvisel6megv6laszt6sac61j6b6lid6kdzi vrilaszt6stkell tartani, amelynek szab6lyaimegegyezneka rendestiszts6gvisel6 v lasztits szabllyawal. Az igy megv lasztott tisdsegvisel6
megbizat6sa
a kdvetkez6rendesvalaszt6sigtart.
- ak6r a megblzat6siid6tarhmanak lejaratdval,ak6r
Amennyibena tiszts6gvisel6megbizatAsa
viilaszt.
m6sokb6l- megsziinik,a kdzgyiildsaz riltaldnosszab6lyokszerintiij tisztsdgvisel6t
viszony
megvagy
a
tagsiLgi
Ha a megbizat6saz idotartarr.lejdrt6val,lemonddssal,felmentdssel
sziin6semiatt szrinikmeg,a kdzgyrildsfelkdrdsdrekdtelesa megszfnt megbizatdsritisztsdgvisesz6mitott90
de legfeljebba megbizismegsziindsdt6l
megv61aszt6s6ig,
b - az nj tiszts6gvisel6
eli6tni'
napigiigyviv6tiszts6gvisel6k6nt
6sjeliiltek k6pesit6sikdvetelm6nye:
Tiszts6gviseldk
minimumkdzdpfokri6llami iskolai,vaelndk6nek,elndkhelyettesnek
15.5.1 Az igazgat6shg
d61kod6si,ingatlan kezel6i,
lamint szakiranyi - 6piiletiizemeltet6si,ldtesitm6nygaz
Ezenvdgzetts6gek
vagy szakk6pzettOKJ-starsash6zkezel6iv6gzettsdgsziiks6ges.
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hidnyribanlegalibb 5 dveslak6sszdvetkezeti
vezet6sitzpasztalatsziiks€ges.Az igazgat6stigtagl6nakminimumkdzdpfokririllamiiskolaivdgzettsdggel
kell rendelkeznie.
15.5.2 A feliigyeletetell6t6tisztsdgvisel6nek
minimumkdzdpfokrl61lamiiskolai6slegal6bb
- szakma vdgznttkdzdpfoku- kdz gazdasgi-, p6nztgyr,szakkdpzettt6rsash6zkezel6i
seg,vagy ezekena szaktertiletekenszerzettfels6fokri dllami iskolai vdgzetts6gkell, illetve legaldbb 3 6ves szdvetkezeti,tirsashazkezel6i, feliigyel6 bizottsdgi gyakorlat
sziiks6ges.
15.6.

Nem lehettiszts6gvisel6:
15.6.1
15.6.2
15.6.3
15.6.4

,

15,?.

.

Aki nemtagjaa lak6sszdvetkezetnek;
Aki biintetettel66letri;
Akit, a Bir6s6gcselekv6kdpess6get
korl6toz6vagylozitr6gondnoks6g
al|helyezettAkit kdztigyek gyakorl6s6t6l,valamelytevdkenysdgfolytatasatkizrir6 foglalkoz6st6l
eltilt6s hat6lya alatt itll, az it6letbenmegjeldlttevdkenys6getfoll'tat6 lak6sszd'vetkezetn6l;
id6pontj6ban
15.6.5 Nemjeldlhet6ds vrilaszthat6
megtiszts6gvisel6nek,
aki ellen a valaszt6s
szitttd6kosbiincselekmdnyelkiivetdsemiatt vildat emeltek;
keletkezett,jogiisszeffigg6sben
15.6.6 Aki lak6sszdvetkezetldl
folytatotttevdkenys6g6vel
nem tett eleget;
er6senmeg6llapitottfizet6sikdtelezetts6gdnek
a lak6sszdvetkev6laszt6kdzgyul6sig,
a jel6l6selfogad6sakor,
15.6.7 Akinek a tisztsdgvisel6
zet fe16brirmilyenjogcfmentartoz6savan1'
a
15.6.8 Kdzeli hozzdtartoz6k6s dletrirsak nem lehetnekugyanannaka lakrisszdvetkezetnek
tisasdgvisel6i.
meg feliigyel6biaosnak,a feliigye15.6.9 Az igazgat6sigelniike6stagiainemv6laszthat6k
16biztos nem lehettagja az igazgat6sdgnak.
dsszefdrhetetlen
szembenkizdr6ok, vagya tiszts6gbetdltds6vel
15.6.10Ha a tisztsdgvisel6vel
beliil elharitani,
15
napon
kdvet6
a
tudom6sszerz6st
azt
k6riilmdny meriil fel, kdteles
6s ezta ki'zgyil6s fe16hitelt 6rdeml6enigazolni.Amennyibenerrea megjel6lthatarmegsziinik,6sa k6zgyrildstazonmegbizatdsa
id6nbeliil nemkeriil sor,tiszts6gvisel6
nali hatrillyal 6sszekell hivni a tiszts6gvisel6felment€se6s rij tiszts6gvisel| v6laszt6sa
cdlj6b6l.
Ameruryibena tisztsdgvisel6a kizir6 okot vagy dsszef6rhetetlenkdriilm6nyt a kdzglul6sig elharitja, 6s azt, hitelt 6rdeml6enigazolja, a kdzglrilds eltekintheta felmentdst6l.
megbizatisamegszffnik
A tiszts6gvisel6

I 5.7.I A megbizat'isid6tartamanaklejArhivd;
zeti tagsdgiviszonymegsziin6s6vel;
15.7.2 A lak6ssz6vetke
annakfelmeriil6s6t6lszlmitott 15 na15.7.3 Ha a ktzir6 okot vagy az osszefdrhetetlens6get
pon beliil nem sztinteii meg,6sennekt6ny6thitelt 6rdeml6m6donnem igazolja;
ha tiszts6gvisel6
15.7.4 A k6zgyiil6sfelment6hatirozatival,annakjoger6reemelked6sekor,
tev6kenys6g6veldsszeftigg6sbenaszdvetkezetneksz6nd6kosk6rtokoz,vagyalak6
az ismdtelt
szdvetkezetit6,rv6nybenes az Llapszablyban foglalt kdtelezetts6g6nek,
biszab yszeri felhivist6l sz6mitotttizeniit naponbeliil nem tesz eleget,illetve nem
zonyitja,hogyakiitelezettsdgelmulasztasarajtakiwl6116okk6'vetkezm6nye;
hal6l6val;
15.7.5 A tiszts6gvisel6
int6zettjegyz6konlwbemondott sz6beli
15.7.6 A kdzgyiil6shez,vaw az lgazgat6sfughoz
vagYir6sbelilemond6ssal;
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15.7'7 A megsziint 6s az rlj megbizatrisritiszts6gvisel6kkoteleseka feladatkdrtikkelkapcsolatos atades-awetel tdnydt, a sziiksdges dokumentumokat, illetve a befejezetlen, folyamatban 1dv6 iigyeket jegyz6kilnyvben ftgziteni, amelynek tartalmaznia kell a megsz6nt megbizatdst tiszts6gvisel6nek az fltadott dokumentumokra vonatkoz6 teliessdei
nyilatkozat6t. Az 6tadds-6tvdteli elj6nist az ij megbizatfusritiszts6gvisel6 megvdlasais6t kdvet6 harminc napon beliil le kell folytatni

16.

A lakdsszdvetkezetmunkaszer-vezete

1 6 . 1 . A Lakrisszdvetkezet a munkaszervezet6bea feladatok ell6t6sAhoz sziiksdges munkakdrdke az
Igazgat6sdg,az 6ltzl me$ratfuozott szdmu munkav6llal6t alkalmazhat. Az alkalmazottak jogait
ds kiitelezetts6geit munkaszerz6d6siik tartalmazza.

16.2. A lakrisszdvetkezet alkalmazottainak munkaviszonyitra a lm;tiflyos Munka Tdrvdnykdnyv e16ir6sait kell alkalmazni.

V.
17.

TULAJDONI ES HASZNALATI VISZONYOK

A lak6dpi.iletekben
a lakdsok a tagok 6s nem tag tulajdonosok6s a lak6sszdvetkezet
tulajdon6banallnak.

17.1. . A tagok,6snemtagtulajdonosoklakAsfhoztartozikkiildndsen:
17.1.1 A lakrisok nyilitszdr| szerkezeti(ajt6, ablak), valamint a lakAsokhoztartoz6 erk6lyek
vas-6siivegszerkezetei.
padl6).
17.1.2 A lakdsokbe1s6hatrlrol6feltiletei(falfeliiletek,mennyezet,
17.1.3 A lakrisokban16vovimezetdk hii6zat, az 6tmen6 csapt6l a fogyaszt6ig,valamint a
mosd6k,mosogat6k6segy6bfelszereldsek.
mell6kvizm6r6fogyaszt6iberendez6sek,
17.L4 Az elektromosvezetekhil6zat a m6r6kdsziil6k16la fogyaszt6ig,valamint a fogyasd6
kdsziil6k.
a fogyaszt6ig,valaminta fogyaszt6k6szii17.1.5 A g|zvezetdka lakdsbanldv6elzar6csapt6l
l6k.
l6v6 flitdtestekdstartoz6kaik.
17.1.6 A lak6sokban
6s a hozzdtartozovezetdka l6pcs6hrizieloszt6do17.1.7 A lak6sokban16v6kaputelefonok
bozig.
kdsziil6kek,berendezdsek
17.1.8 A lak6sokbanfelszerelt6s be6pitettegy6bmagrintulajdonri
dsbritorok.
6sfelszerekdszi.ildkek
l6v6 berendezdsek,
tulajdonriban
17.2. A tagokdsnemtag lak6stulajdonosok
kiiltsdgeiaz 6rintetttulajdonosokatterhelik.
l6sekj avit6s6nak,p6tl6srinak,hitelesitds6nek
I7.3.

6116
lakrisok:
tulajdon6ban
A lak6sszdvetkezet
17.3.1
17.3.2
17.3.3
17.3.4
17.3.5
17.3.6
17.3.7
17.3.8
17.3.9

1215Budapest,)Oil. Ker. Ady Endreft 53'Fsn.2'
121I Budapest,)frI. Ker. PetzFerencutca4-6. Fs^.2.
)frI. Ker.KossuthLajosutca7llB.Fs^.2.
1211 Budapest,
)OC.Ker.KossuthLajostrtca75lB.Fsil.2.
1211Budapest,
1211Budapest,XXL Ker. KossuthLajosutca79lB. Fszt.2
)Cfl. Ker.KossuthLajosutca94lA.Fszt.2.
1211Budapest,
1212Budapest,XXI. Ker. GdrgeyArtur tdr 1. Fszt.1.
XXI. Ker.Reggelutcal0.Fs^2.
1214Budapest,
)OQ. Ker. Nyirfa utca 10.Fszt-2.
1214Budapest,
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18.

A laMssziivetkezettulajdondban6ll a lak66piiletektiibbi r6sze,igr kiiliiniisen:

19.1.

Az dpiiletkdziishaszniilat6ra
szolgal6tertilelei,helyis6geikiildniisen:
19.1.1
19.1.2
19.1.3
19.1.4
19.1.5
19.1.6
19.1.7

19.2.

A pinc6k,h6kdzponthelyis6gei,szerel6szintek
6stet66tjrir6k.
A kapualjak,illetveaz 6piiletbej6ratiajtajai.
A l€pcs6hdzak
6sfolyos6k.
A kdzpontiberendezdsek
helyisdgei.
A szirit6helyis6gek.
helyis6gek.
A gyerekkocsi6skerdkprirtrirol6
helyis6geidsberendezdsei.
A szem6ttrirol6,
szem6tledob6

Az6piiletszerkezetekkiildndsen:
19.2.1 Az 6pi.iletekalapju, a falazatvizszintes6sffigg6legesteherhord6-6start6szerkezetei.
19.2.2. A lak6h6zakkorl6tjai,bejrirati6skijriratioszlopai,mellvddjeia l6pcs6k.
elvezet6rendszerek.
19,2.3. A csapaddkviz

19.3.

kiildndsen:
A kdzpontiberendez6sek
19.3.1. A felvon6k,szell6ztet6berendez6sek.
. 19.3.2. A vizvezetdkh6l6zata fbvizm6r6t6la lakdsokban6s nem lakrlsc6ljritszolgril6helyis6illetve a mell6kvizmdr6 &aig, tov|bba a la'
gekbenl6v6 berendezds6tereszcsapjaiig,
is.
hrlajdon6banall6 helyisdgekbenfelszereltberendezesek
kdsszrivetkezet

1g.4.
19.5.

19.3.3. A szennlvizhilllzat a teleld'e,ti:r:,g.
csatmeg6llapitott
19.3.4. Az elektromosvezetdkh6l6zatok6s fogyaszt6ktildn szerz6ddsben
szolg6l6
l6v6 lak6sokban,6s nem lak6sc6ljdt
lakoz6sipontj6t6l,a magrintulajdonban
a lak6ssz6vetkezetitulajdonri helyis6m6r6kdszi.il6kig,
helyis6gekben,a fogyaszt6i
gekbena fogyaszt6ivezet6kvalamintaz dsszesberendez6s6s felszerelds'
l6v6
19.3.5. A giavezetekh6l6zataz ingatlanonl6vo elzir6 szetkezettll a magrintulajdonban
lak6sokfogyaszt6ik6sziil6k elzar6csapj6ig,a lak6sszdvetkezetitulajdonirhelyis6gek6sfelszerel6s'
berendez6s
bena fogyaszt6ivezetdkvalamintazdsszes
nem
a fogyaszt6ih6kiizpontutani helyisdgekben,
19.3.6. A melegvizszolg6lt';t6cs6rendszer
a ftit6testekis, illeWea f6vizm6r6t6la lak6soklak6sc6lj6raszoig6l6helyisdgekben
ban 6s a nem lakas c1ljirt szolg6l6helyis6gekbenl6v6 melegviz szolgdltat6berendez6a berendel6v6 helyis6gekben
tulajdon6ban
sek6tereszt6csapj6jg,a lak6sszdvetkezet
is.
z6sek6sa felszerel€sek
al€pcsbhazi
ds ahozzdtaftoz6vezet€W616zat
19.3.7. Akaputelefon6s felcsenget6berendezds
eloszt6ig.
19.3.8. Tov6bb6minden olyan berendez6s(pl. felsz6ll6 sz raz-titzivizvezetekrendszer),eszktiz, amely nincs mag6ntulajdonban.
m6sldtesitm6nyek,6smlikdd6s6hezsziiks6geshelyisegek6s
zet c6li6tszo1g616
A lak6ssziivetke
egf iitt.
berendezdseikkel
tulajdon6banrfll tov6bb6a lak6hriaakhoztattoz6, az ingatlannyilvantart6sA lak6sszdvetkezet
banbejegyzettftildtertilet.

VI. A LAKASSZOVETKEZETITAGSACTVISZONY
20

a felvdteli kErelembenyirjt6s6tk6vet6 legkdzelebbiii16s6n'
A tagfelv6telr6laz kgazgat6s6gd6nt
6rtesitenikell a
de legk6s6bbu tr"yojfitt kd"vet630 naponbeliil. A dtintdsr6la kdrelmez6t
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dtint6stkdvet6 15 naponbeliil. A tagfelvdtelik6relmekr6l,6s a hozott diint6sekr6la Kiizgyiil6st
t6j6koztatni
kell, a soronkdvetkez6i.il6s6n.
Az iguga!6sdga tagokr6l 6s nem tag tulajdonosok6l nyilvrintartdstvezet, amely - az ellenkezl
bizonyit6s6ig- igazolja a tags6giviszonykeletkezdsdt,fenndllisra 6s megszrinds6re
vonatkoz6
adatokat.Nyilv6ntart6st vezet tovibbhaz drinlett tag 6s nem tag tulajdonoskozizemi, illetve a
lak6ssztivetkezet
fel6 fenn6l16l:rtozdsaivalkapcsolatosadatokr6l,amelyrdl a lakrisszdvetkezet
kizir6lag akdzizemi szolgdltat6knak6sa bir6s6gnakadhatt6jdkoztat6st.
A tagfelv6teldtk6r6 kdteles kdzdlni a Nyilvrintart6 lapon megadni a sztiks6gesadatait(pontos
nev6t, sziilet6si nev6t, anyja nev6t, sztilet6si hely6t, idejdt, szemdlyi sz6m6t,el6rhet6s6g6t,
v6szhelyzetben6rtesitend6szemdlynevdt ds telefonszrim6t,e-mail cimdt, a vele egyiittlak6,
egyiittkdltdz6csal6dtagok,
lakrishasznril6k
adatait).Jogi szem6ly,illetve nemjogi szem6lyis6gi gazdasgi trirsas6gtag esetdben,a cdgtregyz€ksz[rnit,
ad6szitmfitds a k6pviseletrejogosult
nev6t.A tag ezenadatainakv6ltoztis6tis kdtelesa szdvetkezetnek
30 naponbeliil bejelenteni.

23
23.1'

23.2
23.3

23.4
23.5
23.6
23.7
23.8

24
24.1

'
24.2

A lalc{ssziivetkezetnek
az lehettagia
6s
beliili lakiisr6sz vagy teljestulajdonosa,
Aki a lakrisszdv
etkezettrez
tartoz6lak6ingatlanon
irrisbelinyilatkozalbanmagitrandzvekdtelez6nekismeri el a lakrisszdvetkezetalapszab|lyitban
foglaltakat.
Vritlaljaa lak6sszdvetkezet
fenntartdsi6smrlkdd6sic6ljrinakmegfelel6enel6irt fizet6si6sm6s
kdtelezetts6gek
telj esit6s6t.
Kiskoruszemdlynevdbenttirv6nyeskdpvisel6jek6rhetia tagfelv6telt.A 14. 6let6v6tbetdltdtt
kiskoru magais kdrheti a tagfelv6telt,ehhezazonbantdrvdnyesk€pvisel6j6nekhozzdiirulflsarc
van sziiks6g.
0ritkl6sselnemkeletkeziktags6giviszony,az6rdk0snekk6miekell a tagfelv6telt.
a cdgnyilvrintart6sgazdasdgi
tag esetdben
trirsasdg
Jogiszem6ly,illetvenemjogi szem6lyis6gii
k6pvisel6tehetbel6p6sinyilatkozatot.
babejegyzett
Nem utasithat6el amak a tagfelvdteli k6relme, aki az el6zopontokbanmeghatarozottfelt6teleknekmegfelel.
El kell utasitani aruraka tagfelv6teli kdrelmdt,akinek a szdvetkezetfel6 b6rmilyenjogcimen
fenn6l16
tartoziisavan.
k6rhetitagkdntval6 felv6all, mindegyiktulajdonostars
Ha a lak6stdbb szem6lytulajdon6ban
tel6t. Ebbenaz esetbena tulajdonostrirsakaz lgazgatlsagnakbejelentettsz6viv6t vrflaszthatnak
nyilatkozik.
magukkdziil, aki a tags6gijogok tekintetdben
A tagsdgiviszonymegszfln6se
a tags6giviszonymegszfinik,ha:
A lakrisszdvetkezetben
24.1.1
24.1.2
24.1.3
24.l .4
24J.5

a taghal6l6val;
a tagkildpds€vel;
a lak6sszdvetkezetb6l;
a tagkizhrhsdval
ha a tag,a lak6sravonatkoz6hrlajdonjogamegszfnik;
vagyjogut6d n6lktil megsziinik'
ezet 6talalrol/-,
ha a lak6sszdvetk

kil6phet. A kildpdsi szind5kfit
elv6nekmegfelel6ena tag a lakasszdvetkezetb6l
Az 6nk6nress6g
utols6
ir6sbankell az lgazgat6slgiakbejelenteni.A tags6giviszony,a bejelent6sh6napjanak
napjansziinikmeg.
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24.3

'
24.4

24.5
24.6
24.7
24.8

24.9

Az lgazgat6s6ga tagothat{rozatevalkizarhatja:
24.3.1 Ha felsz6lit6sellen6rea tags6giviszonyb6lered6kd'telezettsdgeinek
a teljesitds6re
vonatkoz6felsz6litrist6lszrimitott30 naponbeliil nemteszeleget.Nem teljesitiajogszab:llyoknak, az alapszabfilynak,valamint a lakdsszdvetkezettelkdtdtt szerz6dds6ben
foglaltaknakmegfelel6m6donmegriLllapitott,
a lakiisszdvetkezettel
szembenifizet6si
(kdziisk6ltsdg),vagyegy6bp6tbefizet6si
kdtelezetts6geinek.
24.3.2 A taggalszembenaz i.gazgat6s6g
kizrir6stkezdem5nyezhet,
ha nemteszelegetk6t h6napiga sz6vetkezetfel6 b6rmilyenjogcimen fennrill6 frzetdsiktitelezettsdgdnek.
24.3.3 A tag, vagy a vele egy8ttlak6szem6lyeka kdzdshaszn6latrihelyisdgeket,teriileteket,
az 6piilet illag6t, vagy a laldsszdvetkezetm6svagyontrlrgyaitrongdljrik,illetve nem a
rendeltet6siiknekmegfelel6enhaszn6ljrik.
24.3.4 A tag, vagy a vele egyiittlak6 szem6lyekakad lyozzAl<az dpiilet karbantart6s6val,
felirjit6s6val,he1yre6llit6s6val,
szdvetkezetihatLrozatalapjin v3gzett{talakitis6val,b6vit6sdvel,korszenisit6sdvelvagy rovarirt6ssalkapcsolatosmunkik elv6gzds6t.E munkrik elvdgzdsecd1j6b6lnem teszi lehet6v6a lak6s6ba,kiildn haszniilatra6tengedett
sziivetkezetitulajdonbaa bejut6st.
24.3.5 A tag, vagy a vele egytttlak6 szemdlyeka lakasszdvetkezet
6rdekdt,a Hdzirendel6ir6sait nemtartja be, illetve az egynttellsaltal6noskiivetelm€nyeitmegs6rti.
A kizrir6sttargyal6igazgal6sgi iil6sreaz 6rintetttagotmeg kell hivni, 6s meg keil hallgatni.
megindokolta,a soronkdvetkez6
Ha tag t6volmarad6s6t
ut6lag 3 naponbeliil, elfogadhat6an
igazgat sdgiiil€sena kizardstrijra kell targyalni.
A kizrir6sr6l sz6l6 hatlrozatot ir6sbankell k6zdlni. A tags6gi viszony kizrinissalkapcsolatos
ahatatozat6tad{s6tkdvet6,a h6 vdg6resz6l6hatdllyal l€p 6rv6nybe.
megszrindse
nincshalaszt6
A kizir6sr6l sz6l6hattrozat bir6s6gifeliilvizsgflatrira ininyul6 keresetindft6snak
hatrilya.
vAlikazonosjog6ll6sriv6.
A kiziirttaga nemtag tulajdonossal
A kil6pett 6s kizirt tag fizetesi 6s p6tbefizetdsikdtelezettsdgea lak66ptilet fenntartdsaval6s
nyilatkozataa tags6givifelirjitdsfval kapcsolatban,tov6bb6az effe vonatkoz6engedmdnyez6
marad.
szonymegsziin6s6t6lfiiggetleniil 6rv6nyben
nem
A kil6pett vagy kiztrt tag a szdvetkezet6ltal nyujtott kedvezm6nyelre6s szolg6ltat6sokra
jAr6
megvon6kedvezm6nyek
mdrtdkdta tagoknak
tarttrafigenyt. a fizet6si kdtelezetts6geinek
id6pontj6t6l
megsziin6sdnek
tags6gi
viszony
a
kell
megrlllapitani
srinakfigyelembev$teldvel
kezdve.

a kil6pett, kizdrt taggal,tovdbbi a meghalttag iiriikds6vel
Elszr{molds
kdtelesa szdvetkez;fielelsz6kil6p6, vagy kizirttag lakdstulajdonos
25.1. A lakasszdvetkezetb6l
Addig az id6pontiga tagokravonatkoz6fizet6sifeltdtemolni a tags6giviszonymegszrin6s6ig.
sor6n.
leketkell figyelembevenni az elsz6mol6s
nemteszele25.2. Ha a kil6p6, vagy kizirt taglakastulajdonosa fenti elsz6mol6sikdtelezettsdg6nek
get, a tags6giv'iszonymegsziintdnekid6pontj6ig,akkor az lgazgat6silghaladdktalanulkezdem6nyeziatafiozasbehajt6stit.
.
r6sz6rekor6bbanteljesi
25.3. A kilepett,kizirt tag,illetve a meghalttag ordkdsea lak6sszdvetkezet
jogcimen
nem kdvetelhetivissza.
- a tulfizet6s eset6tkivdve semmilyen
tett befizetdseket
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val6kdzlisdl'
a kilipett taggata kitdpis szdvelkezettel
25,4, A kizdrttaggala kiairdsjogerdreemelkeddsCt,
kovetf 15 naponbeliil szdmolel a sz6'
a ug orakiievela nagyi1i fuarfuivigzisjogerdreemelkedisdt
trdsosigazokisttillft ki a iogerSilletvea kilepds
vetiezerot! m6don,nogt a tdgnakvagt brO*AsAnek
igazoltistad arrdl, hogt nemdllfenn tarhidnydban
idfipontjdig
fenndttti taioztisokt,it,vagytarnds
IO

tozris.Az igazohisa volt tag nevCrekefiI kitillftd$a, rhgzttlkbenne,hogt kinek a kdrisire keriih sor
azigazohiskiaddsdra"dsazrdszletesen
tartalmazza
a kdzdskdltsigre,afiitiskorszeriis[tisrevalamint
azegJlibjogc[menfenndllf tartozdsokra
vonatkozfadatokat
26

A tag alapvet6joga

26.1.

Rdsztvegyena lakiisszd'vetkezetet
6int6 ddnt6shozatali
eljrinisokban,
kdzgytildsen
tan6cskoz6joggal.
si 6sszavazati

26.2'

A lak6ssziivetkezettel
kapcsolatosiigyek6l a tisztsdgvisel6kt6leij6koztatristk 64en,az alapszabrilyba,a kiizgltldsi jegyz6kdnyvbe,valamint a szemdlydtdrint<iiratokba betekintsen,azokr6l
t6ritdsellen6ben
m6solatolk6rjen.
Megv6lasztiisaesetdn
a lakrisszdvetkezetbentiszts6get
viseljen.

26.3.
26.4.
26.5.
.
26.6.

26.7.

Igdnybevegyea lakrisszdvetkezet
6ltala tagoksz6mrira
biAositottszolg6ltat6sokat
6s\lvezzea
szdvetkez6s
egy6bel6nyeit
A lakdsszdvetkezet
tulajdon6banrlll6 6piiletrdszek6s ftildrdszlet haszn6latiira- a kdzgyrilds
hatiirozatainakkeretei kdziitt - a tagok mindegyikejogosult, e jog6t azonbanegyik tag sem
gyakorclhatja
a tdbbiekjog6nakvagyjogos€rdekeinek
s6relmdre.
Kiildn ellenszolgAltatasndlkiil haszn|lja az epnlet kdziis haszniilatuteriileteit, felszerel6seit,
berendezdseit,
a lak6sszdvetkez
et hatirozatainakilletve a Hrizirendnekmegfelel6en,a t6bbi tajog s6relmen6lkiil.
gotmegillet6hasznalati
- m6s lak6stulajdonosok
Rendeltet6sszeriien
drdeksdrelme
n61kii1- haszn6ljaa magantulajdon6ban6116
lak6s6t6sgondoskodjon
annakmegfelel6karbantart6srir6l.

27

A tag kiitelessdge,
kiitelezetts6gei

2"/.1.

A lakrisritelidegeniteni szinddkoz6 tag ds nem tag kdteles sz6nddk6taz lgazgat6s{gnakaz
adrisvdteliszerzld€smegkdt6seel6tt, a szdvetkezettelva16elszimol6s cdljrib6l bejelenteni.Az
rendezetts6g6tol,vagya fennrilelszrimol6smegtdrt6nt6r<il,
az esed6kesfizet6sikdtelezetts6gek
16tartozdsokr6laz lgazgatosttgigazol st ad, amelyetaz elidegenit<ia szerzldlshez mell6kel.
Ennekelmulasztisdbll sz{rmaz6,harmadikszem6lynekokozott b6rmelykrirdrt mindenfelel6ssdga lakisdt elidegenit6tagotterheli.

27.2.

megfelelden,a sz{m{ra megdllapitottfizet6si,illetve az
A jogszab6lyban
6s alapszabalynak
legk6s6bba targyh615.napj6ig.
esetifizetdsikdtelezetts6geit

27.3.

dntorm6nyzatiszerveinekhatarozatait,aH{ziendet.
Betartsa6sv6grehajtsaa lak6sszdvetkezet
laknyrijtsonel6rhet6sdgdr61,
adatszolg6ltat6st
miikdd€sdvelkapcsolatban
A lak6sszdvetkezet
jelleggellak6k szitmfu6l
cim6r6l,a lakisbanrilland6vagyideiglenes
haszA lakris6tb6rbead6tag 6snem tag tulajdonosbiAositja,hogy a b6rl6krendeltet6sszerilen
A b6rl6 6ltal okozottkardrta bdrbe6sberendez6seket.
helyis6geket
n6ljrika k6z6shaszn6.latu
tartozikfelel6ss€ggel.
ad6lakristulajdonos
v€gezzea lakrisszdvetket6le elvarhat6gondoss6ggal
tiszts6gvisel6
A tag 6s a megviflasztott
zetbenv6llalt munk6j6t,illetve megbizatilsdt.
ds ansegitsea lakrisszdvetkezet
kdzremrik6d6s6vel
tan6csaival6s szemdlyes
Eszrevdteleivel,
nak szerveieredm6nyesmiikddds6t.
jrir6 munkalatok6l az tgazgaA lak6s6bantervezettjelentdsebbzajjd,lslvagy szennyez6ddssel
t6s6got6s kdzvetien szomsz6daitel6zetesen6rtesitse,valamint az drtesitdsta hirdet6t6blarais
kitegye.
a
e vagymegbizotrja
tiszts6gviseldj
a lak6sszdvetkezet
Lehet6v6tegye6strirje,hogy a lak6s6ba
ploma
61l6sanak,
ellen6rz6si(pld. egyedivizmlro 6r6k
6rdek6be;;ziiks6ges
lak6ssz6vetkezet

27.4.
27.5.

27.6.
27.7.
27.8.

2j .g.
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ba sdrtetlensdg6nek
ellen6rz6se,rovarirt6selvdgzdse)6s fenntart6simunkrilatokelv6gz6secdljilbil az arra alkalmasid6ben- a tag, illetve a bent 1ak6sziiksdgtelenzavardsan6lkiil - bejuthasson,6sott munketv6gezhessen.
27.10. Gondosan
kezelje6sv6djea lakiisszdvetkezet
vagyondt.Azokbana helyisdgekben,
amelyekben
felsz6ll6 szitraz-tiizivizvezet6krendszertalalhat6nem lehet lezrimi, eltorlaszolni,megrong6lni
tov6bb6biztositanikell ahozzAfdrdst6sa mrik6d6k6pessdget.
Amennyibena folyamatoshozzitfdrdsnem biztositott, rigy az ebb6l ad6d6kdrokdrt, vagy hat6sdgibirs6g6rt, ezenszabfllytbe
jognemtart6tterhelia k6rtdritdsifelel6ssdg,
a szdvetkezet
ds a hat6s6gokfel6. Amennyiben
szab6lyiv6ltoz6slehet6v6teszi e helyis6geklez{rflst ttgy a szdvetkezetigazgat6sgaaz lintett
tagokat,6rtesiti.
27.11. A mell6kvizm6r66rdt a jogszab{lyban
el6irt hat6rid6ben
hitelesittesse,
vagy cser6ltesse,
6s a
kdzgyiil6sihat6rozatokszerinttegyelehet6v6ellen6rz6sdt,ill. jelentsebe az o#k itll{sitt.
27.12. Az igazgat6sirynak
a v6ltozbstolszAmitott30 naponbeliil bejelentse:
32.72.IA lak6satekintetdben
a tulajdonosv[ltozirst.
32.12.2A lakAs6tbdrl6, vagy haszn6l6szemdly,valamint a lakris haszon€lvez6jdnek
nev6t 6s
1akcim6t,
hasznril6
6s
haszondlvez6
egyidejri
6rtesit6se
mellett.
a
b6rl6,
.
27.13. A tagnakjoga van panasz6valkdzvetleniil a Bir6s6ghozfordulni a s6relmesnekv6lt hatarozat
kapcsrin.A keresetinditrisszrind6k6r6lazlgazgat6s[gotel6zetesen6rtesftenikell.
28

A nem lalaisszilvetkezeti
tag tulajdonosjogai 6skiitelezetts6gei

28.1.

A nemlakdsszdvetkezeti
tag tulajdonostmegilletik,illetve terhelikmindazonjogok, 6sk6telev61zetts6gek,
amelyeka tag tulajdonostmegilletik,azzala kiv6tellel,hogy a lak6sszdvetkezet
eredm6ny6b6lnem r6szstil(azaza lak{sszdvetkezetsikeresgazd6llalkoz6sitev6kenysdg€nek
kod6saeset6nmagasabb
dsszegiikdzdskdltsdgetfizethet).
A nem lak6sszdvetkezetitag tulajdonost - a lak6sszdvetkezetv{llalkozflsi tevdkenys6geivel
kapcsolatoskdtelezetts6gekkiv6tel6vel - terhelik mindazonktitelezettsdgek,amelyeka tag fillajdonostterhelik.
jog saj6tjog6nkizrir6lagalakishvalkapcsolatos
A kdzgyiil6sen
a nemtag tulajdonostszavazati
illetvebevonatkoz6t6rgy6vikdltsdgvet6sre,
el6inlsrira6steljesit6s6re
fizet6sikdtelezettsdgek
soriinilleti meg.
vonatkoz6napirendipontmegvitat6sa
szdmol6ra

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

tulajdocsakabbanaz esetbenkdrhet6s kaphata lakdssziivetkezet
A nemtag lak6stulajdonos,
n6ban6116helyis6gre(pince),teriiletrekiildn haszn6latijogot, ha arla a tagok nem tartanak
igenlt.
szembenibrirmilyenjogcimenfenn6ll6
Akiknekmegszrinika tags6giviszonya,a szdvetkezettel
tulajdon6ban
nem teljesitdsemiatt, akkor megsziinika lak6ssziivetkezet
fizet6sik6teiezettsdg
joga is. A tags6giviszonymegszii6116
helyisdgre(pinci), teruletrevonatkoz6kiildn haszn6lati
tiszta 6s rendezettk6riikndnyek
teriiletet
a
helyisdget,
n6s6tk6vet6 li naponbeliil k6telesek
nem teszeleget,
kiizdtt 6tadnia szovetkezetr6sz6re.Amennyibenenneka kdtelezetts6gdnek
rigy a sztivetkezetk6t tanrl jelenl6tdben,valamint vide6 felvdtel kdszit6s6velfelnyitia a lez6rt
h-iyis6get.Azotttalilttirgyakat,eszkdzoketegyraktarbaszfllltatj4melynekszallitdsi6st6roamelykdzdskdlts6gm6dj6rahajhat6be-Az ott
kell megt6riteni,
a tulajdonosnak
ldsikOlisdget
tarolt anyagokat,6rt6keketcsak abbanaz esetbenveheti 6t, ha az dsszesfelmer0l6 kdltsdget
mest6ritette.
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VII. A LAKASSZOVETKEZETGAZDALKODASA
29

A lakdsszdvetke
zet 6veskaltsdgel6ifiinyzat alapjin gazdalkodik,melyet
a K6zgyril6sfogadjael.
Tevdkenys6gdnek
pdnzrigyifondsdta tagokes nem.tagtulajdonosok
fennt-art?ssal
kapcsolatos
befizetdsei,
valaminta lakrisszovetkezet"vdllalkozrlsi
tJ"et"nyrJglii i
egy6b
bevdteleiszolgriltatjrik.
"i*r*o,illefve

30

Az olyankdziizemiszolgriltatrisok
dijgt, amelyekviselesdnek
m6dj6tjogszab6lynem rendezi,a
tagokds a nem tag.tulajdonosok,
illet6leg a hasznril6k, K6"d,flili;;tdrinek
megfelel6en
Ftlm', vagvlakrisonkdnt
" A
egyenl6ardnybaikell felosztani.
l"d;ljlia
szorg6l6
helyisegekeset6benpedig, a szolgiiJtat6sig6nybev6teld""t
"& utrJif,J,iiireg"t
*,a"yaiun
et ahaszn6-

31

A tagok6sa nem tag tulajdonosokdptiletfenntart6ssal
kapcsolatoskdtelezettsdgeitepiiletenkdnt
6s lakdsonkdntktil6n-kiil6n kell megallapitani- u ra;at
i'itas Js;;;;
fi;: ataptefiilet6nek
egym6shozviszonyitott alinya szerint Ft/-' - 6s nyilvrintartani.
e fenntartrisikdlts6g tartalmazzaaz tzemeltet6si,igazgat6si,karbantartdsi6s feirijir6si
k6lt.6g"k;il;;d;sen
k6z6skdlt, s6g),aviz- 6scsatomadljegy rdsz6t:
31.1. A viz- dscsatomadijelszrimol6sa
31'1'1' A mell6kvizm6r66rdvalell6tottlakrisokesetdben
a viz- 6s csatomadijat
a tulajdonosa
hitelesitettmdr6vel m6rt hasznrilatutrin fizeti meg a szolgriltatl.rJ.
|}"*yit"r,
u nzetdsnekezt a.m6diit elmtiasztja,a szolgdltat6niku tut irrrti""tt"
t"t n""r,a tulajdonospediga vizm6r66r6valel neml6tottlakdsoktulajdonosaival
kerui azonosmegit6ldsal6.
3l'1'2' A tulajdonosoklakrisonk6nthavontaa kdzds cdhi vizfelhaszn6l6s
(technikaivizfogyaszt6s)ellentdtelez6s6re
a k6zgyiil6sriltalmegrillapitottJ-t-"*viig
dijrinakmegfelel6<isszeget
fi zetnek.
31'1'3. A melldkvizmdr66r6valnemrendelkez6lak6soktulajdonosaiegyenld
ariinybanmegosztvafizetik teljesvizfogyaszt6s
a
31.1.1.
es
a3t.1.2
pontoliban
felsorjt."noyi,a
sdgekkelcstikkentettellendrtdkdt(azaza muad'k ellendrtZkkerul felosztrisra)a k6z6s
kiiltsdggelegyiitr.
31.2.

Pincehaszn6lata
6sdija:
31.2'1. Pincehasznilattacsaka tagokjogosultak.Nem tag tulajdonos,csak
abbanaz esetbe
kaphatpinc6t, ha a tagok nem tartanak16ig6nyt.
31.2.2. Azok a tagok 6snem tag hrlajdonosok,akik pincdt hasznillnak,a pincehaszn6)at6€rt
az
Igazgat6sflg6ltal meghatirozotthasznillatidijat fizetnek, amely kozosk6lts6gm6djrira
keriil beszed6sre.
A pincehaszn6lat
feltdteleitkul6n megdllapod6sban,
szer26d€sben
kell rdgzfteni.

31.3.

Bdrmilyenjogcimenel6irt iizemeletetdsi
dsfenntartrisi
kdltsdget(kdz6sktiltsdget)a tag 6snem
tag tulajdonosokkoteleseka tfugyh515.napj6iga lakrisszdvitkez
et sztrnltaleseaefni pottet
ndlkiilmegfizetni.

31.4.

A kdzdsk6lts6getmindentag ds nem tag tulajdon6ban
rill6 lakasran6zvea ki)zgy6l6shagyja
j6v6' nemtagtulajdonosravonatkoz6an
- tekintettela nemtagtulajdo"oi'jokdzds
a
kdlts€g
_A
- magasabb
gaindlemlitettekre
dsszegiiis lehet.
Egy h6napontuli kdsedelmes
fizetdseset6na lakiissziivetkezet
a tuitral6kilsszeg6n
feliil jogosulta felmenilttdbbletkdltsdgeit
6sa mindenkorijegybankialapkamatdsszegen
felil plusz7 %
tdbbletkamatot
felszrimitania kdsedelembe
es6snapjdt6l,Tdbbletkdltsdgkd;tkell felszdmolni
tov6bb6,az alilbbi tdteleket:

31.5'
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(t&tivev6nyesfelad6s6sszege).
31.5.1. Elndki felsz6lilis postakdltsdgdt
felad6spostakdlts6g6t.
31.5.2. Ugyv6difelsz6lit6sdij6t,valaminttdrtivev6nyes
31.5.3. Kdzjegyz6i
elj6r6sidij.
per-, i1let6k,eljrir6sidij, szakdrbir6s6gibeadvriny,
31.5.4. Jelzdlogiogbejegyz6s,esetlegesen
t6i dij 6sugyv6di kdlts6ge.
31.5.5. Behajt6ssordnfelmeriiltvalamennyik6ltsdget.
31.5.6. Tov6bbrirpindenolyankiiltsdget,amelyetaz elj6r6ssoninkeletkezik,illetve akdzgyil6s meghatriroza hdtral6kossalszemben.
Az Igazgat6s6gnevdbenaz elndk a fermtarrisi kiilts6gfizet6si h6tral6kbaakeriilt tagot vagy
Amennyibena
nemtagtulajdonostir6sbanfelsz6litja,hogyh6tral6k6t15naponbeliil rendezze.
sem vairhat6ered15 naposhatririd6 eredmdnytelentiltelik el, 6s annak meghosszabbit6s6t6l
kdltkapcsolatos
kezdem6nyezi.
A behajt6ssal
kibocs6t6s6t
mdny,az elndkfizet6simeghagyAs
s6geketaz ad6stag, vagy nem tag tulajdonoskiitelesmegldriteni.

JZ
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Az lgazgatbsdga h6tral6kmegfizet6s6nekbiztositdkak6ntjogosult a fenntartrisikdltsdgbefizetds6vellegaldbb3 h6napnakmegfelel6h6traldkbakeriilt tag vagy nem tag tulajdonoslak6stulajdon6nakjelzlloggal val6 megterhelds6telrendelni.A jelz6log bejegyzds6nekelrendel€se3
h6napnakmegfelel6h6traldkonkdntmegismdtelhet6.Az lgazgat6sitgilyen t6rgyu hatfuozatii a
. jogorvoslatilehet6s6gfeltiintetdsevela h6tral6kosnakbizonyithat6m6donmegkiildi.
Ha a bejegyzdsalapj6ul szolg6l6hdtral6kotkiegyenlitett6k,az elndk a kiegyenlit6stk6vet6 I
ds
enged6lytkiadni.A jelz6logbejegyzds6vel
sziiksdges
naponbeliil k6telesa j elzrflogtdrl6shez
terhelik.
tulajdonost
ktilts6geka h6tral6kos
tdrl6s6velkapcsolatos
fizetenkdzbenis jogosulta lak6sonk6nt
eset6naz igazgat6sdg6v
aremel6se
A kiizszolgiiltat6k
j6vdhagyris
n6lkiil
d6 fenntartrisik6ltsdget az iiremelkeddsm6rtdkdnekmegfelel6en,tovdbbi
megemelni.
az elA lak6selidegenit6seeset6na lakrisrajut6 fenntart6sikiilts€g fizetds€nekk6telezettsdge
idegenit6sisienbd1s kelt6neknapjatkdvet6h6napels6 napj6t6l sz6ll 6t az rij tulajdonosra,kikifejezettenett6l elter6enrendelkezneka felek'
vdie ha a szerzoddsben
mrikdd6s6nekkdlts6geitnem fedevagyonaa lak6sszdvetkezet
Amennyibena lak6ssz6vetkezet
kdtelezheti.A nemtag tup6tbefizetdsre
zi, akizgyttldsa tagokat6s a nemtag rulajdonosokat
ered6tartozasafedezdse6rdek6beniajaottor-ula6rsz6ietkezet v6llalkozrisitev6kenys6gdb6l
fakacl6tartozdsfedez€s6velellentdtben- p6tbefizet6srenem kdtelezheaz alaptev6kenys6gb6l
t6.

SZABALYOK
VIII. EGYBNNBT-,NT.,6SSfCI
38
38.1.
39
39.1.

A sziivetkezet6sa tag kdrt6rit6si felel6ss6ge
a pola tagjanak,valaminta tag a szovetkezetnek
okozottkrir6rta szdvetkezet
A jogellenesen
eltalanosszabillyuszerinttartozikfelel6ssdggel'
garijogi felel6ss6g
szabilyai
A sziivetkezet6saz alkalmazottakfelel6ss6gi
zet alkalmazottunakfegyelmi 6s k6rt6ritdsifelel6ss6gre,valamint a szdvetkeA lakrlsszdvetke
a Munka Tdrv6nykdnlve rendelzet iltal alkalmazottuinutoto"ott krerdriienn6ll6fe1el6ss6gre
kell alkalmazni.
kezdseit
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Ix. A LAKASSZOVETKEZETKEPVISELETE
40

41
42

A lakdsszdvetkezetetaz igazgat6s6g elndke - aki egyben a lak6sszdvetkezet eln6ke is * k6pviseli' Az eln6k akad lyoztatdsa eset6n, az elntikhelyettes, adott esetre 6s feladatkdne sz6l6 az
elndk dltali ir6sbeli meghatalmazfisdval az igazgat6slgi tagja is jogosult eljrimi. M6s tag vagy
alkalmazott a lakAsszlvetkezetet az elndk inisbeli meghatalmazdsaalapjrln k6pviselheti.
Bdrmely 6rdekk€pviseleti szdvetsdgbeval6 r6szv6tel eset6n a lakiisszdvetkezetet az elndk, vagy
az {ltala adott iritsbeli meghatalmaz{sa alapj6nm6s is kdpviseli.
Az igazgat6s6gelndke a lakiisszdvetkezet kdpviselet6ben al6ir6sra 6n6ll6an jogosult. Mris tag
vagy alkalmazott, illewe az igazgat6s6gcdgjegyz6senek6rv6nyess6g6hezkdt k6pviseletijogkdnel rendelkez6szem6lyegynfiesa16ir6sasziiks6ges.

X.

SZERVEZETIATALAKULASOK,MEGSZ{JNfSEK

43

Lakdssziivetkezetek
egyesiil6se:

43.1',

K6t vagy tdbb lakdsszdvetkezet
kiildn-ktildn tartott kdzgyiil6senszdvetkezetenkdnt
szrimitvaa
jeienl6v6 tagok egyszeni sz6tdbbs6g6velelhatfuozhatja,hogy rij lak6sszdvetkezettd
egyesiil
vagyaz egyik szdvetkezeta m6sikbaolvad.

43.2.

Az egyesiil6lak6sszdvetkezetek
egyiitteskdzgyrildsen
fllapitjak meg az egyestilds
id6pontj6t,
az fj lakrlssziivetkezetalapszabily6t,dsmegtartjrika sziiksdgesvrilasztiisokat.

43.3.

Az egyesiil6lak6sszdvetkezeteket
megillet6jogok 6s az azokatterheldkdtelezettsdgek
az rij (a
befogad6)lak6sszdvetkezetre
szellnak6t.

44

Alakrissziivetkezetsz6tvdldsa

44.1.

A kdzgyiildsa jelenl6v<itagok egyszerflsz6tiibbsdgdvelelhat|rozhatjaa lak6ssztivetkezet
szdtv6l6s6tkdt vagy tdbb lak6sszdvetkezetre.
A szdwal6shozket kdzgy{ll6stkell tartani.

44.2.

A sz6tvril6sta lak6sszdvetkezet
tagjainak 10 %o-airisban kezdem9nyezheti.A szdtvril6skezdeszdtm6nyez6sdt
kdvetien az igazgat6si4kdteles30 naponbeliil 6sszehivnia lak6sszdvetkezet
valis6t el6k6szit6kdzgyril6st.

44.3.

6n6ll6 egys6gnekmegfelel6lak6sszdvetkeA lak6sszdvetkezet
csakmiiszakilagelhatdrolhat6
zetehevelhatnaksz6t.
Az el6kdszit6kdzgyrildsena lakisszdvetkezettagjai nyilatkoznak a szdtvil si szind6kdr6l.Az
bebefejezds6ig
fjabb sz6tval6sikezdemdnyez6st
el6k6szit6kdzgyul6stkdvet6ena sz6tv616s
nyrijtaninem lehet.

44.4.

44.5.
44.6.
44.7.

44.8.
44.9.

Az el6k6szitokdzgytl6sen tett, illetve az fulsbanadott nyilatkozatok alapj6n az ilazgat6sirg
javaslatotkdsziteni.
6sannakalapjrlnvagyonmegosztisi
kiitelesvagyonm6rleget
Az igazgatositgaz elok6szit6kdzgyiil6stkdvet660 naponbeliil rijabb kitzgnildst kdtelesdsszevalaminta vagyonmegosztesr6l.
hivni, amelyhatiroza szdtvdl6sr6l,
elhataroz6k6zgyril6stkdvet6 hfrom napon beliil kdtelest6jdzet a szetviiTfust
A lak6sszdvetke
sz6l6kdzgytildsi
valaminta vagyonmegosztesr6l
konatniM ismerthitelez6keta szew6l6sr6l,
hat6rozatr6l.
megszrinik,jogai 6skdtelezettsegeiaz rij lakrisszdvetkezetekA sz6tva|issala lak6sszdvetkezet
re,mintjogut6dokasz6llnak6t.
a jogut6d lakasszdvetkezetek
szdtvril6sel6tti kdtelezettsdgei6rt
A sz6tvriltlak6sszdvetkezet
kdzdtti
s hi6ny6bn - az eg)ryn6s
valamennyihitelezohozzdjirttl6sevalkdtdtt eltdr6meg6llapod6

2T

.

vagyonmegosdes
arAnyabanfelelnek.Ha a kdtelezetts5ga sz6f'tAl6stktivet6enmertil fel, ajogegyetemleges.
ut6dlakrisszdvetkezetek
felel6sdge
45

Kivrildsalakdssziivetkezetb6l

45.L

alapit6sa
odlj6b6lkeri.ilsor, a kiv6l6sfelt6tele,hogya
Ha a kiv6l6sraiin6ll6 rij lalc{ssz6vetkezet
legal6bb
k6tharmados
dsszess6ge
kiv6lnisz6nddkoza
dn6ll6egys6gtag6snemtagtulajdonosainak
a
alapszabily6nak
tervezetdt
6sbenlTrjts6k
lak6ssziivetkezet
sz6tiibbs6ggel
elfogadjaa megalakul6
e tdrv6ny
alapitirs6,ra
sziiksdges
hat6sdgienged6lyir6nti k€relmet.Az itn6ll6 rij lak6ssziivetkezer
tdrazzal,hogya lak6sszdvetkezet
a c6gnyilvrintart6sba
rendelkez6seit
kell megfelel6en
alkalmazni
j6n
t6n6bejegyz6ssel l6tre.

45.2.

A lak6ssztivetkezetb6l
mtiszakilagelkiiliiniilt, egy vagy tdbb lak66piiletbenl6v6 lak6soklak6segys6gtagjai) - amenyszdvetkezetitag tulajdonosai(tov6bbiakban:kiv6lni szrind6koz66n6116
6ltal a kiv6lni szrind6koz66n6ll6 egys6gjavrira
nyibentartoz6suk,tov6bb6a lakasszdvetkezet
szembennem 611fenn - egyiittesenv5lhatnakki
felvett hiteltartoz6suk,a lak6sszdvetkezettel
dsszess6ge
6ndll6egysdgtagjainak6snemtag tulajdonosainak
A kiv6l6sta kivdlni szdnd6koz6
a latartott
r6szkdzgyill6sre
el.
Az
e
c61b61
hatarozhatja
legal6bbkdtharmadossz6t6bbs6ggel
alkalkasszdvetke
zet alapszabilyinak kdzgyiildsrevonatkoz6rendelkez6seitkell megfelel6en
mazni; a r6szkdzgyiildsakkor is megtarthat6,ah az alapszab{lyilyet nem rendszeresitett.A
joggal.
megkell hivni tan6cskoz6si
elndkdt,igazgat6shgdt
r6szkdzgyfl6srea lak6sszdvetkezet

45.3.
.

mindennegyeddvzfn6 napjin lehet kivalni. A kivril6ssalkapcsolatos
45.4. . A lakrisszdvetkezetb6l
egysdgtag 6s nem tag rulajdonosaiviselik A kivrilissal
dsszesk6its6geta kiv6lni sz6nddkoz6
kdzgfiil6sehatdroz.
a lakdsszdvetkezet
vagyonmegoszt6sr6l
kapcsolatos
A kiv6l6sraegyebekbena sz6tv6lis szab6lyaitkell megfelel6enalkalmazni.
alapitrisac6lj6b6lkeriil sor, a kiv6l6sfelt€tele,hogya kivalni
45.6. Ha a kivdl6sratrlrsashriztulajdon
szind6koz66nall6 egysdgtagjai, 6s a nem tag tulajdonosokegyhangrilagelfogadjakaz alapit6
hat6sagienged6lyininti kdrelmet'
6sbenyrijtjaka sziiks6ges
okirattervezetdt,

45.5.

tarutrina l6trehozand6
€s a fentebbemlitettvagyonmegosztes
A kiv6l6sszand6kbejelentdse
sashazleendotulajdonos tfusaiaz alapit6okirat tervezetdtv6glegesitik.A kiv6l6s a trlrsash6ztuid6pontjdt6lhat6lyos.
lajdonbejegyz6s6nek
45.8. A l6trehozand6tarsashazalapit sira, szervezetlre6s mtikdddsdrea mindenkorhat6lyosa t6rkell alkalmazni'
sashazak6isz6l6.tOrvdnyrendelkez6seit
ktizgytil6s6nekhozzhjfurtl sfua,azonbana kiv645.9. A kivril6shoznincs sziiks6ga lakiisszdvetkezet
l6s sz6nd6k6ta r6szk6zgyri{6shatfuozatinakmegktld€s€vel,az igazgat6sdgr6sz6reir6sbanbe
egysdgtagjai alapit6
6n6116
csaka kiv6lni szanddkoz6
kell jelenteni.ez irasbJiibejelentesre
kdrelembenyujt6ininti
okiratanakegyhanguelfogades6t,6s a sztiks6geshat6s6giengeddlyek
t4r'
s6tk6vet6enl6solyan nyiiatkozat megt6teldvelegyidejiilegkeriilhet sor, hogY akivSliLsaa
t5rt6n6bejegyz6s6t6lffigg6enkeriil sor.
sashaztulajdoningatlan-nyilvrintart6sba
0n6116
mindennegyed6vz116napjinlehetkivrilni. A kiv6lni szand6koz6
45.10. A lak6ssz6vetkezetb6l
kivril6st
a
legk6s6bb
a kiv6lisr6l sz6l6 do'ntdsr6la bejelentdstds nyilatkozatot,
egysdgnek,
megkiildeni'
megel6z690. napigkell az igazgat6sitghoz
egysdgtagjainak6sz6n6116
valameruryik6lts6ga kivflni szdnd6koz6
45.11. A kiv6l6ssalkapcsolatos
:
Kdza R6szkiizgldl6s,illetve a vagyonmegoszt6
terheiik.Ilyen ktilts6gek-lehetnek
szess6g6t
enged6lyek
a sziiks6geshat6s6gi
g1ul6shely6nekUerrlti ai;ai, ai llapit6 okirat elkdszites6nek,
jogi k6pvise- kdnlruvizsg6l6i'
elk6szit6sdnek
dila, valarninia vagyonmegosa6s
benlujt6sanak
mukdd6gazddlkodrisi
rendes
let, stb.- dijai, il"we minaenotlin tOttJg, amelya sz6vetkezet
kiviil esik.
si kitltsdgkdr6n
45.j.
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46

A szervezetidtalakulisok kdziisszabilyai

46.1.

A fentiekbenmeghatiirozottszorvezfti 6talakulisok esetdnaz rij (a befogad6,illet6leg a jogut6d) lakrisszdvetkezetek
az alapszabilyukatmegfelel6enm6dositjdk, amelyet a kdzgyril6sen
tdrtdnt elfogad6st6lszdmitottharminc naponbeliil - bejegyz6s€s kdzzltdtel c6ljrib6l - be kell
jelenteni a cdgnyilvrintart6stvezet6bir6s6gnak(c6gbir6s6g).E^ a rcndelkezdseitmegfelel6en
alkalmaznikell a tdrsashr2akr6lsz6l6 kiildn tdrv6ny rendelkez6seialapj6n lak6sszdvetkezetll
6talakul6trirsastulzakeset6benazzal, hogy az alapszabSlyta trirsash6z6talakul6sar6lhozott
- kell
kiizgyiil6si hatirozattal egyidejiileg - az dsszestag legal6bbk6tharmadossz6tdbbs6gdvel
elfogadni.

46.2.

Az alapszabiilyelfogad6saalapjrina tagok egyszeriisz6tdbbsdggelmegvdlasztjrika lak6ssz6vetkezetigazgat6s6gdt,
a feliigyel6 bizotts6got6s e szervektisztsdgvisel6it,elfogadj6ka lak6sszdvetkezetivagyondsszegdt6sa fenntartdssalkapcsolatosbefizet6sekfelt6teleit.

46.3.

Az el6z pontbanemlitett kdzgyiildsj egyz6k6nyv6t,a levezetbelndk 6s a j egyz6kdnlv vezetqe
frja ald, amelyeta k6zgytil6senene megvAlasztott
k6t Iag aliir{sival hitelesit.

47

Alals[ssz0vetkezetmegsziin6se

47.1.'

Lak6ssz6vetkezet
megsziinik,ha:
megtartottkdzgyrildsegyhangulag
dsszestagi6nakrdszvdteldvel
51.1.1. A lakdsszdvetkezet
joglrt6d
megsztinik.
ndlkiil
elhat6x
ozza,hogy
hajt vdgre,a kiv6l6skiv6tel6vel.
51.1.2. Szewezeti6talakulest
nyilv6'nitja.
megsziintnek
51.1.3. A c6gbir6s6g
51.1.4. A bir6sdgfelsz6mol6sieljrinissor6nmegsziinteti.

47.2.

megA legkisebbkdtelez6 tagl6tsz6mhit4nyamiatt csak akkor van helye a lak6sszdvetkezet
jelenti
a
be a c6gbir6s6gnak
sziinhek nyilv6nitAsanak,ha a szdvetkezethat h6naponbeli.il nem
legkisebbtagl6tszdm el& 6s€t.

val6 tdrl6sselsziinik meg.
a ceg1egyzekb6l
A lakrisszdvetkezet
van
jogut6d n6lkiil megsziinik,v6gelsz6moliisnak
vagy felsz6mol6snak
47.4. Ha a lak6sszdvetkezet
kiildn
sz6l6
vdgelsz6mol6sr6l
elj6r6sr6l
6s
a
a felszdmol6si
helye.Enneksordna cs6deljrir6sr6l,
alkalmazni'
kell megfelel6en
tdrv6nyrendelkezdseit
a c6gbir6sag
nem tud, a vdgelsz6mol6t
hatfurozni
szemdly6r6l
47.5. Ha a kdzgyiil6sa v6gelsz6mol6
rendeliki.
47.6. A fizet6sk6ptelens6gmiatti felsz6mol6smeginditesdnakkdzzdtdteleutiln lakrissz6vetkezeti
tags6giviszonyneml6tesithet6.
esetdna vagyona volt tagok 6s nem tag tulajdonosokkdzds
megszrindse
47.7. A lak6ssz6vetkezet
tulajdon6bakertil, drdekelts6giikatirlyihan.
47.3.

XI. VEGYESRENDELKEZESEK
48.
49.
50.

A jelen alapszab6lyelvdlaszthatatlanrdszdtk6pez6hlniendet az 1. sz. melldklettartalrnuzt A
a kdzgyiildshagyjaj6v6.
hazirendet
vonatkoz6r6szAz dpiiletkdziis hasznalataszolgal6teriileteinek6shelyisdgeinekhaszn6latrira
hazirendjetartalmazza'
letesszab6lyokata lak6sszdvetkezet
zeta sajii tulajdon6bantll6, az 6let-6s vagyonbiztons6gotszolg6l6biztonsagi
A lak6ssziivetke
- pdld6ul kamer6smegfigyel66s riaszt6berendez6st- iizemeltetheta mindenberendez6seket
kotelesa kamer6s
A lakdsszdvetkezet
megfelel6en.
kor 6rv6nyes6s hat6tyosjogszab6lyoknak
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jogok megsdrt6se
ndlkiil mrikddtetni,a rlgzitelt adamegfigyel6berendez6seket
a szem6lyis6gi
tokr6l csakaz aria jogszabilyi felhatalmazfusal,vagy hat6s6gienged€llyelrendelkez6szemdlyeknekadhatinform6ci6t. Kdteles tovabb6elkdsziteniaz iizemeltet6srevonatkoz6biaons6gi
szabilyzatit, amelyeta kdzgyril6snekkell elfogadni.
51.

alapj{n
A tevffttds6s a melegviz-szolgltatflsh6dij6t a lakrisoktulajdonosaikdltsdgelosztds
kdzvetleniilrendezika szolgdltat6valaz al6bbiakszerint:

a tagok a r6szkdzgyiildsen
meghatiirot6vh6fogyaszt6st,
A h6kdzpontban
mert dpuletenk6nti
zott h6mennyisdg6s l6gkdbmdterariinyban,a lak6sokhtilead6-kdsztil6kefelszereltkdltsdgoszt6k adatai,valamint a lak6sldgtdrfogataarriny6banfizetik.
melldkvizmdr66nikonmdrt fogyaszt,isb6l
kdpezett
51.2. A melegvizh6dijaa lak6sokbanelhelyezett
janurir
jrinius
5.-ig ds
30-iga szdvetaninysz6m
szerintoszlik mega lakasokkdzdtt.Mindendv
kezetfel6 le kell jelenteni_amelegviz6rrik6ll6s6t.Amennyibennemjelenti be, it-gygz adott-ela FOTAV-nak.Az
szdmol6si
id6szakra20 mr havi vizmelegitdsimennyis6gkeriil lejelent6sre
adottid6szakbanut6lagosreklam6ci6t,lrtigaziti.s,javit st a szdvetkezetIgazgat6sgamArnem
tud figyelembevenni!
51.3. A mell6kvizmdr66r6val nem rendelkez6lakAsoktulajdonosaia melegyizh6dij maraddkfogyasztis|t a szolg6ltat6riltal megadottszorz6szerint lak6saik l6gkdbm6terbenmeghatarozotf
t6rfogat6nakarriny6banfizetik.
51.1.

52.

foll'tat6sa,illetve hazal6sm6dszer6A lak66pUletben
biztons6giokokb6lhazal6kereskedelem
beldpnitival6 aj6nlkozdstilos, ez6rtilyen cdlb6la lak66piiletbe
vel szolgriltatisok
vdgzds6re
az elndkegyediesetekreenged6lyezheti.
los.A fenti c6lb6lval6 beldp6sta lak6kk6r6s6re

XII. ZARO RENDELKEZESEK
53.

54.
55.

56.

Az Alapszabilly,
az 1. szirn:6melldkletkdntcsatoltHazirend,€s a2. sz. mell6kletszerintimegKdzgyuldselfogaddsnapjrinldp hatrilyba.Az 50. pont
hatalmaz6s
minta a Lak6sszdvetkezet
szerepl6kamerarendszeriizemeltet6s6r6lsz6l6 biztons6gi szabilyzat csak a kamerarendszer
felszerel{sdt6s iizembe helyez6sdtkdvet6 naponl6p hat6lyba.Annak r6szletesmegalkot6s6ra
6s m6dositrisaraa kOzgyrildsfelhatalmazzaaz Igazgat6sgot azzal, hogy azt a k6vetkez6kdz'
j6v6 kell hagyniaa k6zgyrildsnek.
gyiildsen
kor6bbi alapszabillya,€s a jelen alapszab6llyalellent6tesktizgyiildsi hat6A Lak6ssziivetkezet
napjrinhatal)'ukatvesztik
elfogad6s6nak
rozatok,ezenalapszab6ly
sz6l6tdbbszdr
k6rddsekben
a Lak6sszdvetkezetr1l
A jelen alapszab6lyban
nem szabalyozotl
az iriny6s
Polgari
Tdrv6nykdnyv
szabiiyai
a
Tv.
rendelkezdsei
m6dositott2004.6vi CXV.
'
ad6k.
k6zgyiil6sea mai napona megSzdvetkezet
A jelen Alapszab6ly't
a,,Kdlcsey"Lakdsfenntart6
,6s
elfogadta'
hztirozatival
2012,
23.16,
sz.
titrgyalta
04.
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