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I. BEVEZETo

Az alapszabilyt a Lakrisszdvetkezetr1l s2616 t6bbsz6r m6dositott 2004. €vi cXV. Tv. (tovdbbiakban:
Ltv.) rendelkez6seivel dsszhangban kell drtelmezni.

1. A lak6sszd,vetkezet neve:

2. A Lakdsszdvetke zet sz1k.}relye:

3. A Lakrisszdvetk ezet adatai:

3.4. Statisztikai szrlmjele:

4. A Lakrisszdvelke zet bankszirna szitma:
5. A lak6sszdvetkezethez tartoz6 doiiletek:

Epiiletek cime:
5.1. Ady Endre l.ut49-59.
5.2. Petz Ferenc utca 4-6.

5.8. Gdrgey Artur t6r 1
5.9. Gdrgey Artrir t6r 2.
5.10. Reggel utca 7- 10.
5.11. Nyirfa utca 7- 10.

Kiilcsey Lalcisfenntart6 Sziivetkezet

1211 Budapest, XXL ker, Kossuth Lajos u. 7llB.

10102s36-6832-s93-01

OTP BankNyrt 11721026-20002444

Eptletek helyraj zi szima: Lakrisok szrima:

3.1. Alakul6 KdzgSil6s6nek id6pontja: 1975. 09. 09.
3.2. C6,gSegyzs,ksz6ma: 01-02-051986
3.3. Ad6sz6ma: 10102536-1-43

5.3. Kossuth Lajos utca 71la-b. Ilrsz: 208633/8
5.4. Kossuth Lajos utca 75la-b. Hrsz:208633/9
5.5. KossuthLajosutcaT9/a-b. Hrsz:208633/10
5.6. Kossuth Lajos utca 83/a-b. I*sz:208633/ll
5.7. Kossuth Laj os r:t':ca 94/a-b. Hrsz: 208495/18

Htsz:209364/24
Hrsz:208633/6

Hrsz:207702/1
Hrsz:207702/2
Hrszi 2010311341A
Hrsz: 201031 147 I A

dsszesen:

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

44036 m2

r92
64
64
o4

o+

t)4

64

44
44
56
68

788

6. A lak6sszdvetkezet 6piileteiben 788 lakds (albetet) talilhat6, amelyek kdznt 77g lak6s a lak6s-
szdvetkezeti tagok, illewe nem tagok tulajdonosok, 91ak6s pedig a lakrisszdvetkezet tulajdon6-
ban van.

7. A lak6sszdvetkezet a lak66piiletek fenntart6sara l6trej6tt gazdrilkod6 szervezet.
A lakissziivetkezet iin6ll6 jogi szem6ly.

il. TORVENYESSEGIFELUGYELET

8. A szd'vetkezet nyilvrlntartris6t 6s tdrv6nyess6gi feliigyeletdt a F6vrirosi Bir6s6g, mint C6gbir6-
s6g l6tja el.

ilI. A SZOVETT<EZET TEVEKENYSEGI K6RE
9. Lakr{sszdvetkezet c6lja: a lakrisszd vetkezetAez tutoz6 lak6dpiiletek iizemeltetdse, karbantartd-

sa, feltjit6sa, korszenisit6se, gazdas6gos fenntart6sa, 6llagrinak meg6v6sa, a lak6k6zdss6get
drint6 iigyek intdzdse.



10' Lakdsszd'vetkezet c6ljai el6rdse, ellit6sa drdekdben (pdldriul a lak6dpiiletek lak6ssziivetkezeti
tulajdon6ban l6v6 lakrisok, helyis6geinek, egy6b tertileteinek ds feiuleteinek b6rbead6s6val,
stb.) vrillalkozrisi tevdkenys6get is folytathat, amellyel kapcsolatban nyeres6gszerz6sre nem to-
rekszik.

11. A lakdssziivetkezet f6 tev6kenys6gi kdre:
tLl. rE,iOR 68.32.08 Ingatlan kezetds
A lakdssziivetkezet egy6b tw6kenys6gi ktirei:
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
11.8. TE^OR 43.33.08 padt6-, fatburkoltis

. 1 1.9. TE^OR 43.34.08 Festds, iivegezds
t 1.10. TE&OR 43.38.08 Egtdb befejezT ,pitds m.n,s
1 1.I 1. .TtuIOR 63.I 1.08 Adatfeldolgoztisi szolgiltatds
11.12. TE^OR 69.20.08 Szdmviteli, ldnyvvizsgil,i, ad^szakdrt6i tevdkznysdg
11.13. fEiOR 80.20.08 Biztonsdgi rendszer szolgdltatds
11.14. TEAOR 81.20.08 Atmldnos ,nalettakaritds

ry. A LAKASSZOVETKEZET SZERVEI ES TUUTONfSP
12. Kiizryiil6s

12.1. A Kiilcsey Lakisfenntart6 Sziivetkezet legf6bb szerve a K0zgyffl6s. A kdzgyiil6s hat:iskii-
r6be tartozik:

12 .1 .1 Az alapszabily meg6llapit6sa, m6dosftrisa.
12.1.2 Az igazgat6sdg elndk€nek, elndkhelyettesdnek tagiainak me gvilasztlsa, felment6se.
12.1.3 A feltigyel6 biztos (feliigyel6 bizotts6g feladatk6r6t ell6t6 tisztsdgvisel6; tov6bbiakban

feiUgyel6 biaos) megvrilaszt6sa, felment6se.
1,2.1.4 A tisztsdgvisel6k dijaz6srinak meg6llapitrisa.
12 .I .5 Az 6ves beszrimol6 6s a t6rgydvi kdlts6gvet6s elfogad6sa, ddnt6s az ad6zott eredm6ny

felhaszndlisrir6l vagy a vesztes6g fedez6sdnek forrilsrir6l, sziiksdg esetdn a p6tbefizetds
elrendel6s6r6l, vagy hitel felvdtel6r6l.

12.1.6 Lakisfe:nntart6 szdvetkezet egyesiil6s6nek, szdtv6l6sanak, 6talakulds6nak ds megszri-
n6s6nek elhat6roz6sa. ftizdrdlagos hataski;r)

12.1.7 Ddnt a kiv6l6ssal kapcsolatos vagyon megosztdsr6l, illetve a fel nem oszthat6 vagyon
sorsdr6l. ftizdr6lagos hatdskdr)

12.1.8 A lak6sfenntart6 szdvetkezet tulajdon6ban rlll6 6piiletr6szek haszn6lata, hasznosit6sa
m6djrinak megvilasztdsa, elidegenit6se. (kizdr6lagos hatd,s lilr)

12.1.9 Ddnt6s a lakdsszdvetkezeti 6rdekk6pviseleti sz6vetsdgbe val6 bel6pdsr6l, illetve onnan
val6 kil6p6sr61, palyiizatokon val6 rdszvdtelr6l (ut6bbi esetben rdszk6zgyiil€s is tartha-



12.2

I  L . )

t6, amennyiben a p|lyazat csak egyes 6ptileteket drint). Ha a k6zgytil6s a bel6p6s vagy
kil6p6s id6pontj 6t nem hatfuozza meg, azt az igazgabseg hatlskdr6be dalja. Az igaz-
gat6s6gnak ebben az esetben gazdas6gi dv vdgdig k ell ahatarozatot v6grehajtani.

12.1.10 Ddntds kamerarendszer iizemeltetdsdr6l, az lgazgat6sdg 6ltal elfogadott, en6l sz6l6
szabiiy zat j 6v ihagy 6sitr 61.

12'1.11 Ddntds a szdvetkezeti tagok 6s nem szdvetkezeti tagok lakistulajdonrihoz kapcsol6d6
k6zds k6ltsdg dijrinak m6rtdk6r6l, a fenntart6ssal, tizemeltetdssel ds fehijit6ssai kapcso-
latos fizetdsi k0telezettsdgek legkisebb mdrtdkdnek ds a fizetds m6djrinak megjatlro-
zisin6l.

12.1.12 Tiszts6gvisel6 ellen k6rt6rit6si per indit6srinak elhatrirozrisa, illet6leg bilntet6feljelent6s
megtdtel616l.

12.1.13 Ddntds a fellebbez6s folyt6n a kdzgyiilds e16 kertil6 tagfelv6teli, illetve tagkizrirdsi
tigyekben.

12.1.14 Munk6ltat6i jogkdr gyakorl6sa a ff6ll6sri elndk felett.
12.1.75 H{zirend alapelveinek meg6llapftdsa 6s sziiks6g szerinti m6dosit6sa.
12.1.16 Mindaz, anit az Alapszab6ly nem szabilyoz, de a Ltv. a K6zgyr.il6s hat6skdr6be utal.

K6zgyril6st sztiks6g szerint, de dvente legal6bb egyszer (6vi rendes kdzgyiil6 s) az igazgat6shg
hivja 6ssze. Kdtelez6 a kdzgyriiest dsszehivnia, ha azt tagok legal6bb 10 o/o-a, vagy a feliigyel6
biztos inisban, a napirend, az ok 6s a kdzgy(ildsi hatfuozata tett javaslat megjel6l6s6vel indit-
YAnyozza.

Az inditvany az lgazgat6shghoz kell eljuttatni. A Kdzgyiildst legkds6bb az inditviiny 6t..tdtel6-
t6l sz6mitott 45 napon beltil kell dsszehirmi, csak az inditvrinyban szerepl6 kdrd6seket szabad
napirendre tiizm. Ha az igazgalos|g az indi|'riny kezhezveErct1l szirnitott 45 napon beliili id6-
pontra a kdzgnil6st nem hivja 6ssze, azt a negyvendtddik napot kdvet6 30. napon beltli. id6-
pontra a feliigyel6 biztos, ennek elmulaszt6sa eset6n az 6sszehiv6st k6r6 tagok vagy az 6,ltalttk
megbizott szemdly jogosult 6sszehivni.

A K0zgyiil6st, rdszkdzgyiildst (tovdbbiakban: kdzgytil6st legk6s6bb a kdzgyiil6s id6pontja el6ft
15 nappal hirdetm6ny ritjan kell dsszehivni. A Kdzgytil6sre sz6l6 hirdetm6nyt (meghiv6t) az
6piiletek minden l6pcs6hizaiban j6l l6that6 helyen kell kiftiggeszteni, a szdvetkezet honlapjan
kell kdzzdtenni. A tag 6s nem tag hrlajdonosok, kdlts6gtdrit6s ellen6ben kdrhetik, hogy a meg-
hiv6t postai riton, vagy szemdlye kdzbesit6ssel juttassa el rdsziike a szdvetkezet. Ha az igazga-
t6sag indokoltnak ta(ja, abban az esetben a kdzgyril6st a tagoknak, illetve a nem tag tulajdono-
soknak postalida ritjan k6zbesiteu meghiv6val, elektronikus lev6lben (e-mail), ir6sban is dssze-
hivhatja. A hirdetmdnynek, meghlv6nak tartalmaznia kell:

12.4.1 a lak6sszdvetkezet nev6t €s szdkhely6t;
12.4.2 a kdzgyiil6s napirendjdt, id6pontjAt 6s hely6t;
12.4.3 r6szkdzglil6sek tart6sa eset6n az ene a kddilmdnyre tdrtdn6 utal6st;
12,4.4 a megism6telt kdzgyulds id6pontj6t 6s az eltlto hatrirozatk6pessdgi szab|lyra vonatko-

z6 figyelemfelhiv6st;
12.4.5 melldkelni kell a szavazdsra el6terjesztett napirendre vonatkoz6 ilisos el6terjesztdse-

ket 6s a kiizgyril 6s hatirozataia tett j avaslatot;

A kdzgyiil6s hatfuozatk|pes,ha azon a tagok tdbb mint fele megielent.

Ha hatdrozatkdptelen, vagy az ilyen okb6l berekesztett kdzgyiil6s esetdn a hatarozatkdptelen
kdzgyiildst kdvet6 15 napon beliili id6pontban, az eredetivel azonos - a kdzgyftl6s berekesztdse
esetdn, az ezt kdvet6en fennmarad6 napirendekkel - napirenddel, rijabb kdzgyrildst kell taltani
(a tov6bbiakban: megism6telt k6zgyrii6s). A megismdtelt k6zgyril6s ugyanazon a napon akrir
f6l6rdval k6s6bbi id6pontban is megtarthat6. A megismdtelt kdzgyulds a megielent tagok sz6-
mara tekintet ndlkiil hatrirozatk6pes.

q
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12.7 Nem le_het megismdtelt kdzgytldst tartania lal<isszdvetkezet egyestildse, sz6v6l6sa vagy meg-
sziinds k6rd6s6ben.

A szavazds rendje

12.8 A kiizgyiildsen lakrisonkdnt csak egy-egy szavazatot lehet figyelembe venni. Amennyiben egy
lakdson beliil tdbb szavazdsra jogosult van, a jogosultak megegyezdse szerinti szemdly, mint
sz6v iv 6 szav azata vehet6 fi gyelembe.

12.9 A kdzgyiil6s az alapszabilly6l, m6dosit6srir6l a jelenl6v6 tagok k6tharmadenak ,,IGEN,,
szatazatdval diint.

12.10 A kdzgyiil6s a lak6sszdvetkezet egyesiil6se, sz6tv6l6sa k6rddsdben az <isszes tag k6tharmadrinak
,,IGEN" szav azatAv al ddnt.

12.1'1 A kdzgltl6snek a lak6sszdvetkezet megsziin6s6nek k6rd6s6ben - az 6sszes tag r6szvdteldvel
megtartott kdzg)'fi16s - egyhangf ddntdse ,,IGEN" sz vaz t^ sziiks6ges.

12.12 A kdzgltl6snek titkos szavaziissal kell megvalasztani, felmenteni a szdvetkezet tiszts6gvisel6it
' (elndk, elndkhelyettes, igazgat6silgtagSait, feliigyel6 biztost).

12.13 Titkos szavazds eset6n a szavaz6 lapok elk6szit6se, azok kioszt'5sa, a szavaz6 uma biztositdsa, a
titkos szavazds rendjdnek ismertet6se, lebonyolit6sa, a 3 tag6, a kdzgyril6s rfltal v6lasztott Sza-' vazatsz{rnl6f6 Bizotts6g feladata.

12.14 Titkos szavaz6s eseten a szavaz6 umiha leadott szavazatok sz6m16l6s6t, a Szavazatszarnl{l6
Bizotts6g v6gzi. A szavazatok szdml6l6s6nril megfigyel6k6nt b6rki jelen lehet.

12.15 A szavazatszimr ldlds eredm6ny6r6l feljegyz6st kell kdsziteni, amelynek a kdvetkez6ket kell
tartalmaznia:

i 2.15.1 A szavazal szitmlil6 bizotts:ig tagjainak nev6t;
12.15.2 Akioszl"oll szavaz6 lapok szdm6t;
12.15.3 A szavazl umitbaleadott szavaz6lapok sztimrit;
12.15.4 Az (rvdnyes ds 6rvdnytelen szavatok szrlm6t;
12.15.5 A titkos szavazis eredmenyet;
12,15.6 A Szavazatszlrnlil6 Bizotts6g esetleges dszrevdteleit, megiegyz6seit;
12.I 5.7 A bizotls6g tagiainak al6ilis6t.

12.16 A szavazatszirnl6lis eredm6ny6r6l kdsziilt feljegyz€st a kdzgyrildsr6l kdsztlt jegyz6kdnyvhdz

csatolni kell, 6s tov6bbiakban azzal egyill kezelend6. A leadott 6s dsszesztimolt szavaz6 lapo-
kat minimum 60 napig, abizottsdg tagjai 6ltal lezirt 6s al6i( boritdkba, a szdvetkezet p6nc6l-

szek6ny6ben meg kell 6rizni. Amennyiben az igy meghozott hatarozatot 60 napon beliil nem
t6madja meg senki a bir6s6gon, ellene kifog6st nem emel, rigy a 60. napot kdvet6en h szdvetke-
zet igazgat6s|ga, a soron k6vetkez6 iil6s6n megsemmisiti azokat. A megsemmisit{s t6ny6t, az
igazgat6s6gi til6sr6l kdsziilt feljegyz6s6ben rdgziteni kell.

12.17 A kdzgyril6sen jegyz6kdnyvet kell felvenni, amelynek a kdvetkez6ket kell tartalmaznia

12.17.1 Ki:zgy616s helydt 6s id6pontj6t'
12.77.2 Levezet6 elndk, a jegyz6kiinywezet6 6s a hitelesitesre megvalasztott 2 tag nev6t'

12. 1 7.3 Megjelent tagok szirmit, ahatixozatk6pess6g megfl1apit6s6t.

12.17 .4 Meghivottak nev€t.
12.17.5 Napirendi Pontokat
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12.17 .6 A vita soren felsz6laltak nev6t, cimdt 6s a felsz6lal6s l6nyeg6t, az ana adoll v6laszo-
kal.

12.17.7 Ahatarczatokat 6s a szavaz6s adatait.
12.77.8 Y6las^6s eset6n annak pontos lefolytis6t.
12.17.9 A levezet6 elndk, a jegyz6kdnywezet6 6s a hitelesit6 tagok aliirdsrit.

12.18 Az irSsban foglalt jegyz6kdnyv mell6kletekdnt kell csatolni ds meg6rizni a kdvetkez6kst:

12.18.1 A meghiv6 egy pdld6ny6t.
12.18.2 A jelenl6ti iveket.
12.18.3 Az igazgat6sdg 6s a feliigyel6 biztos, kdnywizsg6l6 ir6sbeli beszrimol6it, tq€koztal6-

it.
12.18.4 Titkos szavazAs eseten a szavzatok dsszesziimliilisar6l k€sziilt feljegyzdst.

12.19 A kdzgyril6st riltal6ban a szdvetkezet elndke vezeti le kiv6ve, ha valamelyik napirendi pontban
drintett a szem6lye, illetve ha valamely tag inditvinyozAsara a kdzgy6l6s m6st v6laszt meg le-
vezet6 elndknek. A k6zgyfilds levezetds6t csak a lak6sszdvetkezet tagja vezetheti le.

12.20 A lak6sszdvetke zet taglet a kilzgyiil6sen a 2. sz. melldklet szerinti meghatalmazessal lehet k6p-
' 

viselni, amit a meghatalmaz6, a meghatalmazott 6s 2 tanri saj6t keziileg aliir, vagy iigyv6d el-
lenjegyez, illet6leg kdzjegyzl hitelesiti. Egy tag, vagy miis szemdly, legfeljebb egy m6sik tagot
kdpviselhet meghatalmazdssal. Nem tag lakdstulajdonos is kdpviseltetheti mag6t meghatalma-

' z6ssal tan6cskoz6si joga, illetve lak6s6val kapcsolatos fizetdsi kdtelezetts6geinek el6fr6silra 6s
teljesitdsdre vonatkoz6 iigyekben.

12.21 Az igazgatosig a kdzgyiildsen hozott hatirozatokat a kdzgyiil6s megtart6s6t6l szimitott 30 na-
pon beliil a tagoknak ir6sban (elektronikus formriban vagy postaldda ritj6n, valamint kil6n ir6s-
beli kdr6sre postai riton, a kdlts6gek felsz6molis6val) megkiildi. Ert a rendelkez6st kell alkal-
mazni a nerntag tulajdonos eset6ben a lakris6val kapcsolatos fizetdsi ktitelezetts6gek el6ir6s6ra,
telj esit6sdre vonatko z6 hatfu ozatok kozl6s6re is.

Az irdsos szavazisra vonatkoz6 elt6r6 szabrilyok

12.22 A tagok - a rendes dves ktizgyiilds, valamint a 12.1.7- 12.1.8 pontokban felsorolt k6zgyiil6si
hatdskOrOk kiv6tel6vel - a krizgyiil6s dsszehiv6sa n6lktil ir6sbaa is szavazhatnak, az al6bbiak
szerint:

12.22.1 Azigazgat6seg a szavaztsra feltett iigy l6nyeg6t t6mdren osszefoglal6 €s a diintdshez

sziiki6ges inform6ci6kat tafialmazl ir6sos t6j6koztat6t, az dpiiletek ldpcs6hazaiban
kiffiggJszett hirdetrn6ny irtj6n, a szdvetkezet honlapj6n teszi kdzz6, vagy a tag 6s nem

tag tulajdonosok, k6lts6gt6rit6s ellen6ben kdrhetik hogy annak postai riton, vagy sze-

mdlyes k6zbesit6ssel val6 elj uttat6s6t.

12.22.2 A 6jdko^at6hoz csatolni kell egy sza'taz6lapot, amely tartalmazza az eld6.ntend6 k6r-

d6st/k6rd6seket. 6s lehet6v6 teszi, hogy a szavazolapon tag az |lta\a hozott d6n-

tesvddntdseket (amelyek ,,Igen'', ,,Nem'' vagy ,,Tart6zkodom'' lehet) egy6rtelmrien

megjel6lhesse.
12.22.3 Atij€koztat6ban meg kell hatrirozni a szavazatok igazgat6shghoz val6 eljuttatasrinak

hatriridejdt, ami nem lehet kevesebb 8 napnril, de nem tdbb 30 napn6l'

12.22.4 A szavaz6 a szavaz6lapotlead6s el6tt al6ir6s6v al 6s az ajt6szim megieldl6s6vel hitele-

siti. Lak6sonk6nt egy izavazat adhat6 1e. Amennyiben egy lakdsb6l tdhb szavazat 6r-

kezik, szav azatot 6rvdnltelennek kell min6siteni'

12.22.5 A szavazat 6rv6nyes, ha a szatazlsta jogosultak tiibb mint fele 6w6nyesen szavazoll'

Hatixozatttt a iavaslat akkor v6lik, ha az 6n6nyes szavaz6k tdbb mint fele 
"Igennel"

szavMolt,



12.22.6 Azokban az iigyekben, amelyekben a lakdsszdvetkezeti torvdny, Alapszab ly vagy az
lgazgat6sdg min6sitett tiibbs6get ir el6, akkor a tagok 2/3-nak illetve a jogszabalyban
el6irt esetekben 4/5-6nek,,Igennel" szavazata sziiks6ges.

12.22.7 A szavazat drvdnyes, ha a szavaz6lapon kdrd6senkdnt egy vdlasz egy6rtelmtien van
megieldlve, a szavaz6lap hat6rid6n beliil a lakrlssz6vetkezethez vissza5rkezetlds a sza-
vM6 azt hitelesltette.

12.22.8 A szavazatok dsszeszrimlll6s6t 3 @gi a kiizgyiil6s rfltal v6lasaott szitmlil6 bizotts6g
v1gz| A szavazatok sz6ml6l6s6nal megfigyel6k6nt bdrki jelen lehet.

12.22.9 A szavazatok tisszesz6ml6l6s6n6l a 12.18 6s a 12.19 pontban leirtak kell elj6mi.
12.22.10A szavazds eredm6ny6r6l az igazgat6s g, a szavazatok leadrisi hataridej6t k6vet6 30

napon beliil ad tijikoztat6t az 6piiletek minden l6pcs6h6z6ban kifiigges dett hftdet-
m6ny ritj6n. a tag 6s nem tag tulajdonosok, kdl$e$6ritds ellen6ben k6rhetik hogy an-
nak postai riton, vagy szem€lyes k6zbesit€ssel val6 eljuttatris6t.

12.22.11A2 irisbeli szavazdst - el6re meghatarczott napirenddel - elrendelheti az igazgat6s6g
akkdnt is, hogy azon csak a tagok vesznek ftszt, akiknek az ingatlan{t vagy m6s jog6t
kdzvetleniil 6inti a szavazas tfugya.

' 12.22.12A2 igazgat6shg - el6re meghatdrozott napirenddel - elrendelheti a rdszkdzgyrilds dsz-
szehivris6t is, amelyen csak azok a tagok vesznek rdszt, akiknek az ingatlanat vagy
m6s jogrit kdzvetleniil €rinti a szavaz{s tfugya.

12.23 ' A lak6s6val kapcsolatos fizetdsi kdtelezetts6geinek el6ir6s6ra ds teljesit6s6re vonatkoz6 napi-
rendi pontok szavaz siln a nem tag tulajdonos is r6szt vehet. Ezekben az esetekben ahatfuozat-
k6pess6g megrlll apithsinll, valamint a szavazatok szfunl6l6sdn6l a nem tag tulajdonosokat is fi-
gyelembe kell venni.

12.24 A Lak6sfennlart6 szdvetkezet az egyes 6piiletekben lak6 tag lak6stulajdonosok kdzdssdgeit
helyi iinkormfnyzati egys6geknek ismeri el. Javaslataikat az igazgatlsag kdteles megtdxgyal-
ni.

13, Igazgat6sdg,igazgat6srigelniike

i3.1. A lak6sszdvetkezet kdzgyiildse tagiai kiiztil, 5 6ves id6tartamra 3 tagri igazgat6s6got (1 elndktit'
1 elniikhelyettest 6s I tagot), kiildn-kiildn titkos szavaz6ssal v6lasztja meg. Az igazgat6shg tag-
jai a iakasfenntart6 szd'vetkezet tisztsdgvisel6i.

13.2. lgazgatbsiq tagj6vri elndk6v6, illetve elndkhelyettesdvd csak termdszetes szemely' lak6sszdvet-
kezet tagia v6laszthat6.

13.3. Az igazgat6sirg a kdzgyril6s hatirozatainak, az Alapszabrilynak 6s m6s a lakesszdvetkezeteket
6rint6 jogszabilyoknak megfelel6en ir6nyitja a lak6sszdvetkezet tev6kenys6g6t. Ennek keret6-
ben:

13.3.1 Kialakitja 6s miikddteti a lak6ssz6vetkezet munkaszervezet6t 6s gyakorolja a hat6skd-
r6be utalt munkeltat6i jogokat.

13.3.2 D6nt minden olyan iigyben, amely nem tafiozik a kdzgytilds, vagy lak'sszdvetkezet
valamely mds szervenek hat6skdrebe.

13 .3 .3 Gondoskodik a kd zgyills hatittozatainak vdgrehajtisir6l'

13.3.4 Ir6nyitja 6s ellen6rzi a lak6sszdvetkezet gazd6lkod6s6t, sz6mviteli6t, iiglviteldt, gon-

doskodikavagyonhat6konymrikodtet6s6r6l(kezel6s,hasznosit6s,meg6v6s)'
13.3.5 Gondoskodik a k6zds kdlts6g, a p6tbefizet6sek 6s mils hozz616ru16sok beszed6s6r6l, a

befi zet6sek nyilv intrt s1r6l 6s rendeltet6sszeni felhasandldsar6l'

13.3.6 Eljar a fizetdsi kdtelezettsdgeit nem teljesit6 tag ds nem tag lak6stulajdonosokkal, il-

letve hasmo sit6kkal szemben.



13.3.7 Folyamatosan 6rvdnyesiti a lak6sszdvetkezet kdveteldseit.
13.3.8 Ddnt a tagfelvdteli k6relmekr6l 6s a kizar6sr6l.
13.3.9 Ellen<irzi az 6ptiletek rillapot6t, gondoskodik azok karbantart6srir6l 6s iizemeltet6sdr6l.
13.3.10 Ddnt az iizemeltet6si kdlts6geket 6rint6 6reme16s m6rt6k6nek megfelel6 kdzds kiilr

s6gemel6sr6l, esetleges p6tbefizet6seh6l.
13.3.11 Gondoskodik a tagok riltal nem haszn6lt helyis6gek, teriileteknek 6s az 6piiletek falai-

nak, tet6ter6nek hasznosit6sar6l.
1 3.3. 1 2 El6k6szfti.a kdzgyiil6s ddntdsi k6rdbe tartoz6 el6terjesztdseket.
13.3.13 Az lgazgat6shg, az elndk Iis/tdg€t betdlt6 szemdly mand6tumdnak lejarati id6 el6tti

megsziindse (ha16la, tags6gi viszony megsziindse, lemond6sa, vagy 90 napot meghala-
d6 alakalmatlans6ga) eset6n kdteles, a manddtum megsz0n6s6t kdvet6 45 napon beliil
rendkiviili kdzgyiil6st dsszehlvni, az fj elndk megv6lasztdsa 6rdekdben.

13.3.14 Az lgazgat6sig tev6kenysdg66rt a kdzgyiildsnek tartozik felel6ss6ggel. Evente leg-
al6bb egyszer beszrimol a Kdzgyfildsnek a lak6sszdvetkezet vagyoni, pdnztigyi helyze-
t6r6l, valamint az igazgat6s6g tev€kenys6g6r6l.

. 13.3.15 Ellittja az Alapszab|ly szeint ritt6rul6 egy6b feladatokat.

13 .4 . Igazgat6sirg, a tag vagy nem tag tulaj donos lak6s6nak elidegenft6se eset6n k6r6s&e kdteles 1 5
napon beliil a lakissztivetkezettel szembeni kdlts6gtartozdsr6l, annak 6'sszeg6r6l, illetve ki-

. egyenlit6sdr6l inisbeli nyilatkozatot adni.

13.5. Az igazgat6s6g kdteles a lakrisszdvetkezet eredmdnyes mtkdddsdt a t6le elv6rhat6 legnagyobb
gondoss6ggal el6segiteni, tevdkenys6g66rt a kdzgyiil6snek felel6s.

13.6. Az igazgat6shg felel6s a lak6sszdvetkezet kezel6s6ben l6v6 vagyon rendeltet6sszerfi haszn6la-
t66rt, gyarapititsitl:rt, valamint a lakiisszdvetkezet tulajdon6ban l6v6 vagyontargyak karbantart6-
s66rt 6s rillaguk meg6vrfuri6(. Ennek 6rdekdbet az igazgatlsig gondoskodik a felijitdsok,
beruhrlz6sok el6kesziteserll, megszervezds6r6l 6s lebonyolitrfu rir6l

13.7. Gondoskodik a lak6ssz6vetkezet tulajdonet kdpez6 lak6ingatlanok zavartalan iizemeldsdr6l,
hasznosit6sar6l. A lak6sszdvetkezet tulajdonAban l6v6 lak6sok, helyisdgek ds egy6b teriiletek
haszn6lat6r6l 6s hasznosit6sdr6l, a lak6sszdvetke zet gazdas gi tev6kenys6g6nek keretein beliil
az igazgat6s6g ddnt.

13.8, Az igazgat6sdg a szdvetkezet 6ltal l6trehozott, vagy a tdbbsdgi tulajdonri v6llalkoz6sban gyako-

rolja a szdvetkezet nev6ben a tulajdonosi jogokat.

13.9. Az [gazgat6s6g sziiksdg szorint, de legalibb nogyed6vente iildsezik, melyet az igazgat6sig el-

n6kJhiv tissze, de a k6t igazgat6slgitag indokolt k6r6s6re az igazgat6sAg til6s6t 3 napon beliil

dssze ke1l hivni. A[and6 meghivottkdnt, szak6rt6i tan6cskoz6si joggal a feliigyel6 biztos sziik-

s6g eset6n m6s szakdrt6 vagy iigyv6d is r6szt vehet az igazgat6s6g til6sein.

13.10. Azlgazgat6sfughattnozatklpes, ha a tagok k6tharmada j elen van. Azlgazgat6s|g 6ltal6ban nyilt

szaviz1isal, egyszeni sz6tdbbs6ggel hozza hatinozalut. Szavazategyenl6sdg eset6n az elntik

sz^v4ata d6nt. Brirmely igazgat6sbgi tag inditv6nyozhatja, hogy valamely iigyben titkos szava-

z6ssal tdrt6njen a hatfuozathozatal. Az indiftenlr6l azlgazgatosag nyilt szavaz6ssal ddnt.

1 3 . i 1 . Az lgazgat6sdg iil6seir6l Eml6keztet6 k€sziil, amely tartalmazza a megvitatott napirendeket 6s

a hozott hatrirozatokat. AzBmllkeiletb elkdszit6s64rt az igazgat6s6g elndke fe1el6s.

13,12. Az eln6k akad6l yoztat6sa esetdn, az igazgat6sig nevdben az elndkhelyettes jogosult eljrimi-

i3.13. A lak6sfenntart6 szovetkezetet, a kdzgyiil6s tfltal megvdlasztott igazgat6s6gi tag is kdpviselheti,

c6gjegyz6snek 6rv6nyess6g6hez azonban k6t kepviseleti jogkdrrel rendelkezl szem1ly egyiittes

al6ir6sa sziiks6ges.



13.14. Az eln6ki tisztdg id6 el6tti megsziindse (13,3.12 pont) eset6n az rij eln6k megv lasztfusiig az
elndkhelyettes iigywiv6 elndkk€nt j6r el. Erre az id6szakra az elndknek jrir6 juttatrisok alinyos
r6sze illeti meg.

13.15. Az elniik gondoskodik 6s jogosult elj6rni:
13.15.1 Gondoskodik a tagok bejelentdseinelg panaszainak ds kdrelm6nek elint6z6se iigydben;
13'15.2 a feliigyel6 biaos, Tllewe az illet6kes hat6s6gok, szak6rt6k vagy egydb ellen6rz6 szer-

vek dltal megfllapitott hirinyoss6gok intdz6s6r6l 6s kijavit6sdr6l;
13'15.3 a lakrissz6vetkezet bels6 szab6lyzatainak - Titzv6d elmi Szabalyzat, Munkavddelmi

Szabiiyzat, stb. - betart6s6r6l, illewe azoknak a jogszabrilyi v6ltoz6sokat kdvet6 m6-
dosit6sar6l.

13.15.4 az egydb jogszab6lyi rendelkezdsek betartris6r6l, a tirsadalmi egyiitt6ldsnek a lak6s-
szdvetkezet ,,H6zirend"-j6ben el6irt szab6lyai €rvdnyre jussrir6l. Indokolt esetben a
panaszost az illetdkes hat6s6ghoz ir6nyitja.

13.15.5 Gondoskodik tov6bbrl a szdvelkezet tulajdon6t kdpez6 ldtesitmdnyek, teriiletek hat6-
kony hasznosit6srir6l, ennek keret6ben el6k6sziti 6s megkdti a bdrleti, illetve haszn6lati

. szerz6d6seket.
13.16. Az elndk feladat6t munkaviszony keretdben l6tja el, a vele kapcsolatos munk6ltat6i jogokat a

k6zgyiil6s gyakorolja. Kivdve a szabads6g 6s az igazolt t6volldt enged6lyez6s6t, arnelyet az
. Igazgat6s6g gyakorol.

13.17. Az elndk a kdzgyiil6s 6ltal meghatiirozott m6rt6kii munkab6rben r6szestil, amely minden 6vben
a KSH dltal kdzz6ktl, hivatalos, infl6ci6s r6t6val 6s ajogszab6lyok dlta"l el6irt kdtelezo b6reme-
lds m6rt6k6Vel emelkedik. Az elndk ezen feliil, a jogszabrily figyelembe v6tel6vel k6zleked6si
kdltsdgtdr(tdsben is rdszesiil. A kiizgl'rilds jogosult tov6bb6, az elndk r6szdre, tev6kenysdg6nek
dsztdnzdse, elismer€se cdlj6b6l pr6miumot, illetve jutalmat meg6llapitani.

13.18. Az elndk a lakrisszdvetkezetnek a fenntart6srihoz 6trnenetileg nem sziiks6ges k6szpdnz6llom6-
nyitt - az lgazgat6s6g d6ntdse alapjrin - az tllan altal, vagy 6llami kezess6gv6llal6s mellet for-
galomba hozott €rtdkpapirokba fektetheti, vagy foly6szrimlin lekdtheti.

13.19. Az eln6k, halaszt6st nem tiir6 esetben, szemdlyes felel6ss6ggel int6zi a lakdsszdvetkezet gM-
drilkodrisSt, a lakdsszdvetkezeti vagyott, - tulajdont, illetve a szem6ly- 6s vagyonbiztons6got
(balesetvesz6ly, hazak 6llagat) 6rint6 kdrd€sben. Az igy megtett int6zked6sek6l kdteles t6j6-
koztatni az lgazgaI6 sflgot.

1,3 .20 . Az elndk a tevdkenys6gdrdl kdteles az igazgat6sdgot rendszeresen, de legal6bb haronta t61€koz-
tatni.

13.2I. Az igazgatos g hat6skdr6be tartoz6 egyes konkr6t feladatok elv6gz6sdvel az eln6k az igazgat6-
srig tagiait kiiliin is megbizhatja.

13.22. A szdvetkezet alkalmazottja, vagy m6s tag az elndk inisbeli felhatalmazdsa alapjrin kdpviselheti
a szdvetkezetet egy-egy iigyben.

14. Feliigyeld biztos (a Feliigyel6 Bizottsr{g feladatkiir6t ell6t6 tiszts6gviseld)

14.1. A kdzgl.ril6s 5 6vi id6tartamra 1 ftl felUgyel6 biztost valaszt, akivel a lak6sszdvetkezet munka-
' viszon]4 nem l6tesit.

I4.2. A feliigyel6 biztos a tagok 6rdek6ben a lak6ssziivetkezet egesz tevdkenys6gdre kiterjed6, folya-
matos ellen6rzdst vdgez. Elthez a kdvetkez6 jogositv6nyokkal rendelkezik:

14.2.1. A lak6sszdvetkezet szerveinek miik0d6s6vel 6s a gazd6lkod6ssal kapcsolatos bdrmely
iigyet megvizsg6lhat, a lak6sszdvetkezet irataiba betekinthet;
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14.2.2. A lakiisszdvetkezet tiszts6gvisel6it6l, alkalmazottait6l, tagokt6l 6s nem tag lakristulaj-
donosokt6l felvil6gositdst k6rhet, amely felvil6gositris megad6s6t, illet6leg az iratok
bemutat6siit az drintett tiszts6gvisel6k 6s az alkalmazottak nem tagadhatjrik meg.

14.2.3. Az igazgat6sigot felhfvhatja, hogy a jogszab6lyoknak, az alapszab|lynak, illetve a
kdzgytilds hattirozatainak megfelel6en j tirj on el.

14.2.4. IndiwAnyozhatja az igazgat6s g egdsz€nek vagy egyes tagiainak felmentds6t, felel6s-
s6gre von6s6t, a kdzgyiil6s dsszehiv6s6t.

14.2.5. Osszehivja a kdzgyiil6st, ha az igazgat6sdg az erre vonatkoz6 kdtelezetts6g6nek nem
tesz eleget.

14.2.6. Az 6ves beszrimol6 alapjrin vdlem6nyt nyilvrinit a kdzgyiil6snek a lak6sszovetkezet
gazddlkod6sfr6l, e n6lkiil az 6ves besz6mol6 trirgy6ban drvdnyes hatarozat nem hozha-
16.

14.2.7. Vdlem6nyt nyilvdnithat a kdzgyiilds el6 tedesztett mds besz6mol6kr6l, jelent6sekr6l,
hatarozati j avaslatokr6l.

14.2.8. Javaslatot tesz a kbzglul*snek a tisztsdgvisel6k dijaz6srinak, az elndk prdmiumrinak,
illetve jutalmrlnak, egy6b juttat6sainak meg6llapitdsrira.

' 
I4.2.g. Tan6cskoz6si joggal, mint rilland6 meghivott, r6szt vehet az igazgat6s6g iil6sein, to-

v6bb6 jogosult drtesiilni a kiils6 szerv lak6sszdvetkezettel kapcsolatos ellen6rzdseir6l,
6s armak eredm6nyeir6l.

14.3. Az igazgat6silg, illet6leg a kdzgyfl6s kdteles 6rdemben megtrirgyalni a felflgyel6 biztos javasla-
tait, inditvenyait, 6s azok tingyflban, a soron kdvetkez6 iil6s6n hatiirozatot hozni, illetve 6l16st
foglalni.

14.4. A feliigyel6 biztos az 6ves rendes k6zgyril6sen tevdkenys6g6r6l beszrimol a kdzgyiildsnek.

15. Tiszts6gviseldk

15.1. A lakdsszdvetkezet tiszts€gviselfii: az igazgat6s6g elndke, elndkhelyettese 6s az igazgat6shg
tagja, valamint a feliigyel6 biztos.

15.2. A tiszts6gvisel6k az ilyen tiszts6get betdlt6 szemdlyekt6l 6ltal6ban elv6rhat6 gondoss6ggal k6-
telesek elj6mi. Kdtelessdgeik megszeg6sdvel a lak6sszdvetkezetnek okozott k6rdrt a polg6ri jog
szabilyai szerint felel6sek. Nem terheli a fent emlitett felel6ssdg azt a tisztsdgvisel6t, aki a ha-
tirozat ellen szavazoll, vagy az intdzked6s ellen tiltakozott ds tiltakoz6s6t az igazgat6sitgi ttl€s-
16l k6sziilt Eml6k enetoben rlgzitik, vagy a feltigyeld biztosnak ir6sban bejelentette.

15.3. Ha valamely tisztsdgvisel6 megbizatisa a megbizatds id6tartamenak lej6rta e16tt sziinik meg, tj
tisztsdgvisel6 megv6laszt6sa c61j6b6l id6kdzi vrilaszt6st kell tartani, amelynek szab6lyai meg-
egyeznek a rendes tiszts6gvisel6 v lasztits szabllyawal. Az igy megv lasztott tisdsegvisel6
megbizat6sa a kdvetkez6 rendes valaszt6sig tart.

15.4. Amennyiben a tiszts6gvisel6 megbizatAsa - ak6r a megblzat6si id6tarhmanak lejaratdval, ak6r
m6s okb6l - megsziinik, a kdzgyiilds az riltaldnos szab6lyok szerinti ij tisztsdgvisel6t viilaszt.
Ha a megbizat6s az idotartarr. lejdrt6val, lemonddssal, felmentdssel vagy a tagsiLgi viszony meg-
sziin6se miatt szrinik meg, a kdzgyrilds felkdrdsdre kdteles a megszfnt megbizatdsri tisztsdgvise-
b - az nj tiszts6gvisel6 megv61aszt6s6ig, de legfeljebb a megbizis megsziindsdt6l sz6mitott 90

. napig iigyviv6 tiszts6gvisel6k6nt eli6tni'

15.5. Tiszts6gviseldk 6s jeliiltek k6pesit6si kdvetelm6nye:

15.5.1 Az igazgat6shg elndk6nek, elndkhelyettesnek minimum kdzdpfokri 6llami iskolai, va-

lamint szakiranyi - 6piiletiizemeltet6si, ldtesitm6nygaz d61kod6si, ingatlan kezel6i,

vagy szakk6pzett OKJ-s tarsash6zkezel6i - v6gzettsdg sziiks6ges. Ezen vdgzetts6gek
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hidnyriban legalibb 5 dves lak6sszdvetkezeti vezet6si tzpasztalat sziiks€ges. Az igazga-
t6stig tagl6nak minimum kdzdpfokri rillami iskolai vdgzettsdggel kell rendelkeznie.

15.5.2 A feliigyeletet ell6t6 tisztsdgvisel6nek minimum kdzdpfokrl 61lami iskolai 6s legal6bb
kdzdpfoku - kdz gazdas gi-, p6nztgyr, szakkdpzett t6rsash6zkezel6i - s zakma vdgzntt-
seg, vagy ezeken a szaktertileteken szerzett fels6fokri dllami iskolai vdgzetts6g kell, il-
letve legaldbb 3 6ves szdvetkezeti, tirsashaz kezel6i, feliigyel6 bizottsdgi gyakorlat
sziiks6ges.

15.6. Nem lehet tiszts6gvisel6:

15.6.1 Aki nem tagja a lak6sszdvetkezetnek;
15.6.2 Aki biintetett el66letri;
15.6.3 Akit, a Bir6s6g cselekv6kdpess6get korl6toz6 vagy lozitr6 gondnoks6g al|helyezett-
15.6.4 Akit kdztigyek gyakorl6s6t6l, valamely tevdkenysdg folytatasat kizrir6 foglalkoz6st6l

eltilt6s hat6lya alatt itll, az it6letben megjeldlt tevdkenys6get foll'tat6 lak6sszd'vetkezet-
n6l;

15.6.5 Nem jeldlhet6 ds vrilaszthat6 meg tiszts6gvisel6nek, aki ellen a valaszt6s id6pontj6ban
, szitttd6kos biincselekmdny elkiivetdse miatt vildat emeltek;

15.6.6 Aki lak6sszdvetkezetldl folytatott tevdkenys6g6vel iisszeffigg6sben keletkezett, jog-
er6sen meg6llapitott fizet6si kdtelezetts6gdnek nem tett eleget;

15.6.7 Akinek a tisztsdgvisel6 v6laszt6 kdzgyul6sig, a jel6l6s elfogad6sakor, a lak6sszdvetke-
zet fe16 brirmilyen jogcfmen tarto z6sa van1'

15.6.8 Kdzeli hozzdtartoz6k 6s dletrirsak nem lehetnek ugyanannak a lakrisszdvetkezetnek a
tisasdgvisel6i.

15.6.9 Az igazgat6sig elniike 6s tagiai nem v6laszthat6k meg feliigyel6 biaosnak, a feliigye-
16 biztos nem lehet tagja az igazgat6sdgnak.

15.6.10 Ha a tisztsdgvisel6vel szemben kizdr6 ok, vagy a tiszts6g betdltds6vel dsszefdrhetetlen
k6riilmdny meriil fel, kdteles azt a tudom6sszerz6st kdvet6 15 napon beliil elharitani,
6s ezt a ki'zgyil6s fe16 hitelt 6rdeml6en igazolni. Amennyiben erre a megjel6lt hatar-
id6n beliil nem keriil sor, tiszts6gvisel6 megbizatdsa megsziinik, 6s a k6zgyrildst azon-
nali hatrillyal 6ssze kell hivni a tiszts6gvisel6 felment€se 6s rij tiszts6gvisel| v6laszt6sa
cdlj6b6l.
Ameruryiben a tisztsdgvisel6 a kizir6 okot vagy dsszef6rhetetlen kdriilm6nyt a kdz-
glul6sig elharitj a, 6s azt, hitelt 6rdeml6en igazolja, a kdzglrilds eltekinthet a felmen-

tdst6l.

15,?. A tiszts6gvisel6 megbizatisa megszffnik

I 5.7. I A megbizat'is id6tartamanak lejArhivd;

15.7 .2 A lak6ssz6vetke zeti tagsdgi viszony megsziin6s6vel;

15.7.3 Ha a ktzir6 okot vagy az osszefdrhetetlens6get annak felmeriil6s6t6l szlmitott 15 na-

pon beliil nem sztinteii meg, 6s ennek t6ny6t hitelt 6rdeml6 m6don nem igazolja;

15.7.4 A k6zgyiil6s felment6 hatirozatival, annak joger6re emelked6sekor, ha tiszts6gvisel6

tev6kenys6g6veldsszeftigg6sbenaszdvetkezetneksz6nd6kosk6rtokoz,vagyalak6s-
. szdvetkezeti t6,rv6nyben es az Llapszab lyban foglalt kdtelezetts6g6nek, az ismdtelt

szab yszeri felhivist6l sz6mitott tizeniit napon beliil nem tesz eleget, illetve nem bi-

zonyitja,hogyakiitelezettsdgelmulasztasarajtakiwl6116okk6'vetkezm6nye;
15.7 .5 A tiszts6gvisel6 hal6l6val;

15.7.6 A kdzgyiil6shez, vaw az lgazgat6sfughoz int6zett jegyz6konlwbe mondott sz6beli

vagY ir6sbeli lemond6ssal;
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16.

1 6 . 1 .

15.7'7 A megsziint 6s az rlj megbizatrisri tiszts6gvisel6k kotelesek a feladatkdrtikkel kapcsola-
tos atades-awetel tdnydt, a sziiksdges dokumentumokat, illetve a befejezetlen, folya-
matban 1dv6 iigyeket jegyz6kilnyvben ftgziteni, amelynek tartalmaznia kell a meg-
sz6nt megbizatdst tiszts6gvisel6nek az fltadott dokumentumokra vonatkoz6 teliessdei
nyilatkozat6t. Az 6tadds-6tvdteli elj6nist az ij megbizatfusri tiszts6gvisel6 megvdlasai-
s6t kdvet6 harminc napon beliil le kell folytatni

A lakdsszdvetkezet munkaszer-vezete

A Lakrisszdvetkezet a munkaszervezet6be a feladatok ell6t6sAhoz sziiksdges munkakdrdke az
Igazgat6sdg, az 6ltzl me$ratfuozott szdmu munkav6llal6t alkalmazhat. Az alkalmazottak jogait
ds kiitelezetts6geit munkaszerz6d6siik tartalmazza.

A lakrisszdvetkezet alkalmazottainak munkaviszonyitra a lm;tiflyos Munka Tdrvdnykdnyv e16-
ir6sait kell alkalmazni.

16.2.

V. TULAJDONI ES HASZNALATI VISZONYOK

17. A lak6dpi.iletekben a lakdsok a tagok 6s nem tag tulajdonosok 6s a lak6sszdvetkezet tulajdon6-
ban allnak.

17.1. . A tagok, 6s nem tag tulajdonosok lakAsfhoz tartozik kiildndsen:

17.1.1 A lakrisok nyilitszdr| szerkezeti (ajt6, ablak), valamint a lakAsokhoz tartoz6 erk6lyek
vas- 6s iivegszerkezetei.

17 .1.2 A lakdsok be1s6 hatrlrol6 feltiletei (falfeliiletek, mennyezet, padl6).

17.1.3 A lakrisokban 16vo vimezetdk hii6zat, az 6tmen6 csapt6l a fogyaszt6ig, valamint a
mell6kvizm6r6 fogyaszt6i berendez6sek, mosd6k, mosogat6k 6s egy6b felszereldsek.

17.L4 Az elektromos vezetek hil6zat a m6r6kdsziil6k16l a fogyaszt6ig, valamint a fogyasd6
kdsziil6k.

17.1.5 A g|zvezetdk a lakdsban ldv6 elzar6csapt6l a fogyaszt6ig, valamint a fogyaszt6 k6szii-
l6k.

17 .1.6 A lak6sokban l6v6 flitdtestek ds tartoz6kaik.
17 .1 .7 A lak6sokban 16v6 kaputelefonok 6s a hozzd tartozo vezetdk a l6pcs6hrizi eloszt6 do-

bozig.
17.1.8 A lak6sokban felszerelt 6s be6pitett egy6b magrintulajdonri kdsziil6kek, berendezdsek

ds britorok.

17.2. A tagok ds nem tag lak6stulajdonosok tulajdonriban l6v6 berendezdsek, kdszi.ildkek 6s felszere-
l6sek j avit6s6nak, p6tl6srinak, hitelesitds6nek kiiltsdgei az 6rintett tulajdonosokat terhelik.

I7.3. A lak6sszdvetkezet tulajdon6ban 6116 lakrisok:

17.3.1 1215 Budapest, )Oil. Ker. Ady Endre ft 53'Fsn.2'

17 .3.2 121 I Budapest, )frI. Ker. Petz Ferenc utca 4-6. Fs^.2.

17.3.3 121 1 Budapest, )frI. Ker. Kossuth Lajos utca7llB.Fs^.2.

17.3.4 1211 Budapest, )OC. Ker. Kossuth Lajos trtca75lB.Fsil.2.

17.3.5 1211 Budapest, XXL Ker. Kossuth Lajos utca 79lB. Fszt. 2

17.3.6 1211 Budapest, )Cfl. Ker. Kossuth Lajos utca94lA.Fszt.2.

17 .3.7 1212 Budapest, XXI. Ker. Gdrgey Artur tdr 1. Fszt. 1.

17.3.8 1214 Budapest, XXI. Ker. Reggel utca l0.Fs^2.

17 .3.9 1214 Budapest, )OQ. Ker. Nyirfa utc a 10. Fszt- 2.
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18. A laMssziivetkezet tulajdondban 6ll a lak66piiletek tiibbi r6sze, igr kiiliiniisen:

19.1. Az dpiilet kdziis haszniilat6ra szolgal6 tertilelei, helyis6gei kiildniisen:

19.1.1 A pinc6k, h6kdzpont helyis6gei, szerel6szintek 6s tet66tjrir6k.
19.1.2 A kapualjak, illetve az 6piilet bej6rati ajtajai.
19.1.3 A l€pcs6hdzak 6s folyos6k.
19.1.4 A kdzponti berendezdsek helyisdgei.
19.1.5 A szirit6helyis6gek.
19.1.6 A gyerekkocsi 6s kerdkprirtrirol6 helyis6gek.
19.1.7 A szem6ttrirol6, szem6tledob6 helyis6gei ds berendezdsei.

19.2. Az6piiletszerkezetekkiildndsen:

19.2.1 Az 6pi.iletek alapj u, a falazat vizszintes 6s ffigg6leges teherhord6- 6s tart6szerkezetei.
19.2.2. A lak6h6zak korl6tjai, bejrirati 6s kijrirati oszlopai, mellvddjei a l6pcs6k.

19,2.3. A csapaddkviz elvezet6 rendszerek.

19.3. A kdzponti berendez6sek kiildndsen:

19.3. 1. A felvon6k, szell6ztet6 berendez6sek.

. 19.3.2. A vizvezetdk h6l6zat a fbvizm6r6t6l a lakdsokban 6s nem lakrlsc6ljrit szolgril6 helyis6-
gekben l6v6 berendezds 6tereszcsapjaiig, illetve a mell6kvizmdr6 &aig, tov|bba a la'
kdsszrivetkezet hrlajdon6ban all6 helyisdgekben felszerelt berendezesek is.

19.3.3. A szennlvizhilllzat a teleld'e,ti:r:,g.

19.3.4. Az elektromos vezetdk h6l6zatok 6s fogyaszt6 ktildn szerz6ddsben meg6llapitott csat-
lakoz6si pontj6t6l, a magrintulajdonban l6v6 lak6sokban, 6s nem lak6sc6ljdt szolg6l6
helyis6gekben, a fogyaszt6i m6r6kdszi.il6kig, a lak6ssz6vetkezeti tulajdonri helyis6-
gekben a fogyaszt6i vezet6k valamint az dsszes berendez6s 6s felszerelds'

19.3.5. A giavezetek h6l6zat az ingatlanon l6vo elzir6 szetkezettll a magrintulajdonban l6v6
lak6sok fogyaszt6i k6sziil6k elzar6 csapj6ig, a lak6sszdvetkezeti tulajdonir helyis6gek-
ben a fogyaszt6i vezetdk valamint az dsszes berendez6s 6s felszerel6s'

19.3.6. A melegviz szolg6lt';t6 cs6rendszer a fogyaszt6i h6kiizpont utani helyisdgekben, nem

lak6s c6lj6ra szoig6l6 helyisdgekben a ftit6testek is, illeWe a f6vizm6r6t6l a lak6sok-

ban 6s a nem lakas c1ljirt szolg6l6 helyis6gekben l6v6 melegviz szolgdltat6 berendez6-

sek 6tereszt6 csapj6jg, a lak6sszdvetkezet tulajdon6ban l6v6 helyis6gekben a berende-

z6sek 6s a felszerel€sek is.

19.3.7 . Akaputelefon 6s felcsenget6 berendezds ds ahozzdtaftoz6 vezet€W616zat al€pcsbhazi

eloszt6ig.

19.3.8. Tov6bb6 minden olyan berendez6s (pl. felsz6ll6 sz raz-titzivizvezetek rendszer), esz-

ktiz, amely nincs mag6ntulaj donban.

1g.4. A lak6ssziivetke zet c6li6tszo1g616 m6s ldtesitm6nyek, 6s mlikdd6s6hez sziiks6ges helyisegek 6s

berendezdseikkel egf iitt.

19.5. A lak6sszdvetkezet tulajdon6ban rfll tov6bb6 a lak6hriaakhoz tattoz6, az ingatlan nyilvantart6s-

ban bej egyzett ftildtertilet.

VI. A LAKASSZOVETKEZETI TAGSACT VISZONY

20 A tagfelv6telr6l az kgazgat6s6gd6nt a felvdteli kErelem benyirjt6s6t k6vet6 legkdzelebbi ii16s6n'

de legk6s6bb u tr"yojfitt kd"vet6 30 napon beliil. A dtintdsr6l a kdrelmez6t 6rtesiteni kell a
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21

dtint6st kdvet6 15 napon beliil. A tagfelvdteli k6relmekr6l, 6s a hozott diint6sekr6l a Kiizgyiil6st
t6j6koztatni kell, a soron kdvetkez6 i.il6s6n.

Az iguga!6sdg a tagokr6l 6s nem tag tulajdonosok6l nyilvrintartdst vezet, amely - az ellenkezl
bizonyit6s6ig - igazolja a tags6gi viszony keletkezdsdt, fenndllisra 6s megszrinds6re vonatkoz6
adatokat. Nyilv6ntart6st vezet tovibbhaz drinlett tag 6s nem tag tulajdonos kozizemi, illetve a
lak6ssztivetkezet fel6 fenn6l16 l:rtozdsaival kapcsolatos adatokr6l, amelyrdl a lakrisszdvetkezet
kizir6lag akdzizemi szolgdltat6knak 6s a bir6s6gnak adhat t6jdkoztat6st.

A tagfelv6teldt k6r6 kdteles kdzdlni a Nyilvrintart6 lapon megadni a sztiks6ges adatait (pontos
nev6t, sziilet6si nev6t, anyja nev6t, sztilet6si hely6t, idejdt, szemdlyi sz6m6t, el6rhet6s6g6t,
v6szhelyzetben 6rtesitend6 szemdly nevdt ds telefonszrim6t, e-mail cimdt, a vele egyiittlak6,
egyiitt kdltdz6 csal6dtagok, lakris hasznril6k adatait). Jogi szem6ly, illetve nem jogi szem6lyis6-
gi gazdas gi trirsas6g tag esetdben, a cdgtregyz€ksz[rnit, ad6szitmfit ds a k6pviseletre jogosult
nev6t. A tag ezen adatainak v6ltoztis6t is kdteles a szdvetkezetnek 30 napon beliil bejelenteni.

23 A lalc{ssziivetkezetnek az lehet tagia

23.1' Aki a lakrisszdv etkezettrez tartoz6 lak6ingatlanon beliili lakiis r6sz vagy teljes tulajdonosa, 6s
irrisbeli nyilatko zalban magitra ndzve kdtelez6nek ismeri el a lakrisszdvetkezet alapszab|lyitban
foglaltakat.

23.2 Vritlalja a lak6sszdvetkezet fenntartdsi 6s mrlkdd6si c6ljrinak megfelel6en el6irt fizet6si 6s m6s
kdtelezetts6gek telj esit6s6t.

23.3 Kiskoru szemdly nevdben ttirv6nyes kdpvisel6je k6rheti a tagfelv6telt. A 14. 6let6v6t betdltdtt
kiskoru maga is kdrheti a tagfelv6telt, ehhez azonban tdrvdnyes k€pvisel6j6nek hozzdiirulflsarc
van sziiks6g.

23.4 0ritkl6ssel nem keletkezik tags6gi viszony, az 6rdk0snek k6mie kell a tagfelv6telt.

23.5 Jogi szem6ly, illetve nem jogi szem6lyis6gii gazdasdgi trirsasdg tag esetdben a cdgnyilvrintart6s-
ba bejegyzett k6pvisel6 tehet bel6p6si nyilatkozatot.

23.6 Nem utasithat6 el amak a tagfelvdteli k6relme, aki az el6zo pontokban meghatarozott felt6te-
leknek megfelel.

23.7 El kell utasitani arurak a tagfelv6teli kdrelmdt, akinek a szdvetkezet fel6 b6rmilyen jogcimen

fenn6l16 tartoziisa van.

23.8 Ha a lak6s tdbb szem6ly tulajdon6ban all, mindegyik tulajdonostars k6rheti tagkdnt val6 felv6-
tel6t. Ebben az esetben a tulajdonostrirsak az lgazgatlsagnak bejelentett sz6viv6t vrflaszthatnak
maguk kdziil, aki a tags6gi jogok tekintetdben nyilatkozik.

24 A tagsdgi viszony megszfln6se

24.1 A lakrisszdvetkezetben a tags6gi viszony megszfinik, ha:

24.1.1 a tag hal6l6val;
24.1.2 a tag kildpds€vel;

24.1.3 a tag kizhrhsdval a lak6sszdvetkezetb6l;
' 24 .l .4 ha a tag, a lak6sra vonatkoz6 hrlaj donj oga megszfnik;

24J.5 ha a lak6sszdvetk ezet 6talalrol/-, vagy jogut6d n6lktil megsziinik'

24.2 Az 6nk6nress6g elv6nek megfelel6en a tag a lakasszdvetkezetb6l kil6phet. A kildpdsi szind5kfit

ir6sban kell az lgazgat6slgiak bejelenteni. A tags6gi viszony, a bejelent6s h6napjanak utols6

napjan sziinik meg.
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24.3 Az lgazgat6s6g a tagothat{rozateval kizarhatja:

24.3.1 Ha felsz6lit6s ellen6re a tags6gi viszonyb6l ered6 kd'telezettsdgeinek a teljesitds6re vo-
natkoz6 felsz6litrist6l szrimitott 30 napon beliil nem tesz eleget. Nem teljesiti ajogsza-
b:llyoknak, az alapszabfilynak, valamint a lakdsszdvetkezettel kdtdtt szerz6dds6ben
foglaltaknak megfelel6 m6don megriLllapitott, a lakiisszdvetkezettel szembeni fizet6si
(kdziis k6ltsdg), vagy egy6b p6tbefizet6si kdtelezetts6geinek.

24.3.2 A taggal szemben az i.gazgat6s6g kizrir6st kezdem5nyezhet, ha nem tesz eleget k6t h6-
napig a sz6vetkezet fel6 b6rmilyen jogcimen fennrill6 frzetdsi ktitelezettsdgdnek.

24.3.3 A tag, vagy a vele egy8ttlak6 szem6lyek a kdzds haszn6latri helyisdgeket, teriileteket,
az 6piilet illag6t, vagy a laldsszdvetkezet m6s vagyontrlrgyait rongdljrik, illetve nem a
rendeltet6siiknek megfelel6en haszn6ljrik.

24.3.4 A tag, vagy a vele egyiittlak6 szem6lyek akad lyozzAl< az dpiilet karbantart6s6val, fel-
irjit6s6val, he1yre6llit6s6val, szdvetkezeti hatLrozat alapjin v3gzett {talakitis6val, b6vi-
t6sdvel, korszenisit6sdvel vagy rovarirt6ssal kapcsolatos munkik elv6gzds6t. E mun-
krik elvdgzdse cd1j6b6l nem teszi lehet6v6 a lak6s6ba, kiildn haszniilatra 6tengedett
sziivetkezeti tulajdonba a bejut6st.

' 24.3.5 A tag, vagy a vele egytttlak6 szemdlyek a lakasszdvetkezet 6rdekdt, a Hdzirend el6ir6-
sait nem tartja be, illetve az egynttells altal6nos kiivetelm€nyeit megs6rti.

24.4 A kizrir6st targyal6 igazgal6s gi iil6sre az 6rintett tagot meg kell hivni, 6s meg keil hallgatni.
Ha tag t6volmarad6s6t ut6lag 3 napon beliil, elfogadhat6an megindokolta, a soron kdvetkez6
igazgat sdgi iil€sen a kizardst rijra kell targyalni.

24.5 A kizrir6sr6l sz6l6 hatlrozatot ir6sban kell k6zdlni. A tags6gi viszony kizrinissal kapcsolatos
megszrindse ahatatozat 6tad{s6t kdvet6, a h6 vdg6re sz6l6 hatdllyal l€p 6rv6nybe.

24.6 A kizir6sr6l sz6l6 hattrozat bir6s6gi feliilvizsgflatrira ininyul6 keresetindft6snak nincs halaszt6
hatrilya.

24.7 A kiziirt tag a nem tag tulajdonossal vAlik azonos jog6ll6sriv6.

24.8 A kil6pett 6s kizirt tag fizetesi 6s p6tbefizetdsi kdtelezettsdge a lak66ptilet fenntartdsaval 6s
felirjitdsfval kapcsolatban, tov6bb6 az effe vonatkoz6 engedmdnyez6 nyilatkozata a tags6gi vi-
szony megsziin6s6t6l fiiggetleniil 6rv6nyben marad.

24.9 A kil6pett vagy kiztrt tag a szdvetkezet 6ltal nyujtott kedvezm6nyelre 6s szolg6ltat6sokra nem
tarttraf igenyt. a fizet6si kdtelezetts6geinek mdrtdkdt a tagoknak jAr6 kedvezm6nyek megvon6-
srinak figyelembev$teldvel kell megrlllapitani a tags6gi viszony megsziin6sdnek id6pontj6t6l
kezdve.

25 Elszr{molds a kil6pett, kizdrt taggal, tovdbbi a meghalt tag iiriikds6vel

25.1. A lakasszdvetkezetb6l kil6p6, vagy kizirttag lakdstulajdonos kdteles a szdvetkez;fiel elsz6-

molni a tags6gi viszony megszrin6s6ig. Addig az id6pontig a tagokra vonatkoz6 fizet6si feltdte-

leket kell figyelembe venni az elsz6mol6s sor6n.

25.2. Ha a kil6p6, vagy kizirt tag lakastulajdonos a fenti elsz6mol6si kdtelezettsdg6nek nem tesz ele-

get, a tags6gi v'iszony megsziintdnek id6pontj6ig, akkor az lgazgat6silg haladdktalanul kezde-

. m6nyezi atafiozas behajt6stit.

25.3. A kilepett, kizirt tag, illetve a meghalt tag ordkdse a lak6sszdvetkezet r6sz6re kor6bban teljesi

tett befizetdseket - a tulfizet6s eset6t kivdve - semmilyen jogcimen nem kdvetelheti vissza.

25,4, A kizdrt taggal a kiairds jogerdre emelkeddsCt, a kilipett taggat a kitdpis szdvelkezettel val6 kdzlisdl'
a ug orakiievel a nagyi1i fuarfui vigzis jogerdre emelkedisdt kovetf 15 napon beliil szdmol el a sz6'

vetiezer ot! m6don, nogt a tdgnak vagt brO*AsAnek trdsos igazokist tillft ki a iogerS illetve a kilepds
idfipontjdig fenndttti taioztisokt,it, vagy tarnds hidnydban igazoltist ad arrdl, hogt nem dll fenn tar-
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tozris. Az igazohis a volt tag nevCre kefiI kitillftd$a, rhgzttlk benne, hogt kinek a kdrisire keriih sor
az igazohis kiaddsdra" ds az rdszletesen tartalmazza a kdzds kdltsigre, a fiitiskorszeriis[tisre valamint
az egJlib jogc[men fenndllf tartozdsokra vonatkozf adatokat

26 A tag alapvet6 joga

26.1. Rdszt vegyen a lakiisszd'vetkezetet 6int6 ddnt6shozatali eljrinisokban, kdzgytildsen tan6cskoz6-
si 6s szavazati joggal.

26.2' A lak6ssziivetkezettel kapcsolatos iigyek6l a tisztsdgvisel6kt6l eij6koztatrist k 64en, az alapsza-
brilyba, a kiizgltldsi jegyz6kdnyvbe, valamint a szemdlydt drint<i iratokba betekintsen, azokr6l
t6ritds ellen6ben m6solatol k6rjen.

26.3. Megv6lasztiisaesetdn a lakrisszdvetkezetbentiszts6get viseljen.
26.4. Igdnybe vegye a lakrisszdvetkezet 6ltal a tagok sz6mrira biAositott szolg6ltat6sokat 6s \lvezze a

szdvetkez6s egy6b el6nyeit

26.5. A lakdsszdvetkezet tulajdon6ban rlll6 6piiletrdszek 6s ftildrdszlet haszn6latiira - a kdzgyrilds
hatiirozatainak keretei kdziitt - a tagok mindegyike jogosult, e jog6t azonban egyik tag sem

. gyakorclhatja a tdbbiekjog6nak vagyjogos €rdekeinek s6relmdre.

26.6. Kiildn ellenszolgAltatas ndlkiil haszn|lja az epnlet kdziis haszniilatu teriileteit, felszerel6seit,
berendezdseit, a lak6sszdvetkez et hatirozatainak illetve a Hrizirendnek megfelel6en, a t6bbi ta-
got megillet6 hasznalati jog s6relme n6lkiil.

26.7. Rendeltet6sszeriien - m6s lak6stulajdonosok drdeksdrelme n61kii1 - haszn6lja a magantulajdo-
n6ban 6116 lak6s6t 6s gondoskodjon annak megfelel6 karbantart6srir6l.

27 A tag kiitelessdge, kiitelezetts6gei

2"/.1. A lakrisrit elidegeniteni szinddkoz6 tag ds nem tag kdteles sz6nddk6t az lgazgat6s{gnak az
adrisvdteli szerzld€s megkdt6se el6tt, a szdvetkezettel va16 elszimol6s cdljrib6l bejelenteni. Az
elszrimol6s megtdrt6nt6r<il, az esed6kes fizet6si kdtelezetts6gek rendezetts 6g6tol, vagy a fennril-
16 tartozdsokr6l az lgazgatosttg igazol st ad, amelyet az elidegenit<i a szerzldlshez mell6kel.
Ennek elmulasztisdbll sz{rmaz6, harmadik szem6lynek okozott b6rmely krirdrt minden felel6s-
sdg a lakisdt elidegenit6 tagot terheli.

27.2. A jogszab6lyban 6s alapszabalynak megfelelden, a sz{m{ra megdllapitott fizet6si, illetve az
eseti fizetdsi kdtelezetts6geit legk6s6bb a targyh6 15. napj6ig.

27 .3. Betartsa 6s v6grehajtsa a lak6sszdvetkezet dntorm6nyzati szerveinek hatarozatait, aH{ziendet.

27.4. A lak6sszdvetkezet miikdd€sdvel kapcsolatban adatszolg6ltat6st nyrijtson el6rhet6sdgdr61, lak-
cim6r6l, a lakisban rilland6 vagy ideiglenes jelleggel lak6k szitmfu6l

27.5. A lakris6t b6rbead6 tag 6s nem tag tulajdonos biAositja, hogy a b6rl6k rendeltet6sszerilen hasz-
n6ljrik a k6z6s haszn6.latu helyis6geket 6s berendez6seket. A b6rl6 6ltal okozott kardrt a bdrbe-
ad6 lakristulajdonos tartozik felel6ss€ggel.

27.6. A tag 6s a megviflasztott tiszts6gvisel6 t6le elvarhat6 gondoss6ggal v€gezze a lakrisszdvetke-

zetben v6llalt munk6j6t, illetve megbizatilsdt.

27.7. Eszrevdteleivel, tan6csaival 6s szemdlyes kdzremrik6d6s6vel segitse a lakrisszdvetkezet ds an-

nak szervei eredm6nyes miikddds6t.

27 .8. A lak6s6ban tervezett jelentdsebb zajjd,lslvagy szennyez6ddssel jrir6 munkalatok6l az tgazga-

t6s6got 6s kdzvetien szomsz6dait el6zetesen 6rtesitse, valamint az drtesitdst a hirdet6t6blara is

kitegye.

2j .g. Lehet6v6 tegye 6s trirje, hogy a lak6s6ba a lak6sszdvetkezet tiszts6gviseldj e vagy megbizotrja a

lak6ssz6vetkezet 6rdek6be;;ziiks6ges ellen6rz6si (pld. egyedi vizmlro 6r6k 61l6sanak, a plom-
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ba sdrtetlensdg6nek ellen6rz6se, rovarirt6s elvdgzdse) 6s fenntart6si munkrilatok elv6gz6se cdl-
jilbil az arra alkalmas id6ben - a tag, illetve a bent 1ak6 sziiksdgtelen zavardsa n6lkiil - bejut-
hasson, 6s ott munket v6gezhessen.

27 .10. Gondosan kezelje 6s v6dje a lakiisszdvetkezet vagyondt. Azokban a helyisdgekben, amelyekben
felsz6ll6 szitraz-tiizivizvezet6k rendszer talalhat6 nem lehet lezrimi, eltorlaszolni, megrong6lni
tov6bb6 biztositani kell ahozzAfdrdst 6s a mrik6d6k6pessdget. Amennyiben a folyamatoshozzit-
fdrds nem biztositott, rigy az ebb6l ad6d6 kdrokdrt, vagy hat6sdgi birs6g6rt, ezen szabfllyt be
nem tart6t terheli a k6rtdritdsi felel6ssdg, a szdvetkezet ds a hat6s6gok fel6. Amennyiben jog-
szab6lyi v6ltoz6s lehet6v6 teszi e helyis6gek lez{rflst ttgy a szdvetkezet igazgat6s ga az lintett
tagokat, 6rtesiti.

27.11. A mell6kvizm6r6 6rdt a jogszab{lyban el6irt hat6rid6ben hitelesittesse, vagy cser6ltesse, 6s a
kdzgyiil6si hat6rozatok szerint tegye lehet6v6 ellen6rz6sdt, ill. jelentse be az o#k itll{sitt.

27 .12. Az igazgat6sirynak a v6ltozbstol szAmitott 30 napon beliil bejelentse:
32.72.I A lak6sa tekintetdben a tulajdonosv[ltozirst.
32.12.2 A lakAs6t bdrl6, vagy haszn6l6 szemdly, valamint a lakris haszon€lvez6jdnek nev6t 6s

. 1akcim6t, a b6rl6, hasznril6 6s haszondlvez6 egyidejri 6rtesit6se mellett.

27.13. A tagnak joga van panasz6val kdzvetleniil a Bir6s6ghoz fordulni a s6relmesnek v6lt hatarozat
kapcsrin. A keresetinditris szrind6k6r6l azlgazgat6s[got el6zetesen 6rtesfteni kell.

28 A nem lalaisszilvetkezeti tag tulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

28.1. A nem lakdsszdvetkezeti tag tulajdonost megilletik, illetve terhelik mindazon jogok, 6s k6tele-
zetts6gek, amelyek a tag tulajdonost megilletik, azzal a kiv6tellel, hogy a lak6sszdvetkezet v61-
lalkoz6si tev6kenysdg€nek eredm6ny6b6l nem r6szstil (azaz a lak{sszdvetkezet sikeres gazd6l-
kod6sa eset6n magasabb dsszegii kdzds kdltsdget fizethet).

28.2. A nem lak6sszdvetkezeti tag tulajdonost - a lak6sszdvetkezet v{llalkozflsi tevdkenys6geivel
kapcsolatos kdtelezetts6gek kiv6tel6vel - terhelik mindazon ktitelezettsdgek, amelyek a tag fil-
lajdonost terhelik.

28.3. A kdzgyiil6sen a nem tag tulajdonost szavazati jog saj6t jog6n kizrir6lag alakishval kapcsolatos
fizet6si kdtelezettsdgek el6inlsrira 6s teljesit6s6re vonatkoz6 t6rgy6vi kdltsdgvet6sre, illetve be-
szdmol6ra vonatkoz6 napirendi pont megvitat6sa soriin illeti meg.

28.4. A nem tag lak6stulajdonos, csak abban az esetben kdrhet 6s kaphat a lakdssziivetkezet tulajdo-
n6ban 6116 helyis6gre (pince), teriiletre kiildn haszn6lati jogot, ha arla a tagok nem tartanak
igenlt.

28.5. Akiknek megszrinik a tags6gi viszonya, a szdvetkezettel szembeni brirmilyen jogcimen fenn6ll6
fizet6si k6teiezettsdg nem teljesitdse miatt, akkor megsziinik a lak6ssziivetkezet tulajdon6ban
6116 helyisdgre (pinci), teruletre vonatkoz6 kiildn haszn6lati joga is. A tags6gi viszony megszii-
n6s6t k6vet6 li napon beliil k6telesek a helyisdget, teriiletet tiszta 6s rendezett k6riikndnyek
kiizdtt 6tadni a szovetkezet r6sz6re. Amennyiben ennek a kdtelezetts6gdnek nem tesz eleget,
rigy a sztivetkezet k6t tanrl jelenl6tdben, valamint vide6 felvdtel kdszit6s6vel felnyitia a lez6rt

h-iyis6get. Azotttalilttirgyakat,eszkdzoketegyraktarbaszfllltatj4melynekszallitdsi6st6ro-
ldsi kOlisdget a tulajdonosnak kell megt6riteni, amely kdzds kdlts6g m6dj6ra hajhat6 be- Az ott

tarolt anyagokat, 6rt6keket csak abban az esetben veheti 6t, ha az dsszes felmer0l6 kdltsdget

mest6ritette.

18



-I

VII. A LAKASSZOVETKEZET GAZDALKODASA
29 A lakdsszdvetke zet 6ves kaltsdgel6ifiinyz at alapjin gazdalkodik, melyet a K6zgyril6s fogadja el.Tevdkenys6gdnek pdnzrigyi fondsdt a tagok es nem.tag tulajdonosok fennt-art?ssal kapcsolatosbefizetdsei, valamint a lakrisszovetkezet"vdllalkozrlsi tJ"et"nyrJglii i 

"i*r*o,illefve egy6bbevdtelei szolgriltatj rik.

30 Az olyan kdziizemi szolgriltatrisok dijgt, amelyek viselesdnek m6dj6t jogszab6ly nem rendezi, atagok ds a nem tag.tulajdonosok, illet6leg a hasznril6k, 
" 

K6"d,flili;;tdrinek megfelel6enFtlm', vagv lakrisonkdnt egyenl6 ardnybai kell felosztani. A 
"& 

l"d;ljlia szorg6l6 helyi-segek eset6ben pedig, a szolgiiJtat6s ig6nybev6teld""t *,a"yaiun utrJif,J,iiireg"t et ahaszn6-

31 A tagok 6s a nem tag tulajdonosok dptiletfenntart6ssal kapcsolatos kdtelezettsdgeit epiiletenkdnt6s lakdsonkdnt ktil6n-kiil6n kell megallapitani - u ra;at i'itas Js;;;; fi;: ataptefiilet6nekegym6shoz viszonyitott alinya szerint Ft/-' - 6s nyilvrintartani. e fenntartrisi kdlts6g tartal-mazza az tzemeltet6si, igazgat6si, karbantartdsi 6s feirijir6si k6lt.6g"k;il;;d;sen k6z6s kdlt-
, s6g), aviz- 6s csatomadlj egy rdsz6t:

3 1 .1. A viz- ds csatomadij elszrimol6sa
31' 1' 1' A mell6kvizm6r6 6rdval ell6tott lakrisok esetdben a viz- 6s csatomadijat a tulajdonos ahitelesitett mdr6vel m6rt hasznrilat utrin fizeti meg a szolgriltatl.rJ. |}"*yit"r, u n-zetdsnek ezt a.m6diit elmtiasztja, a szolgdltat6nik u tut irrrti""tt" t"t n""r,a tulajdo-nos pedig a vizm6r6 6r6val el nem l6tott lakdsok tulajdonosaival kerui azonos megit6-lds al6.
3l'1'2' A tulajdonosok lakrisonk6nt havonta a kdzds cdhi vizfelhaszn6l6s (technikai vizfo-gyaszt6s) ellentdtelez6s6re a k6zgyiil6s riltal megrillapitott J-t-"*viig dijrinak meg-felel6 <isszeget fi zetnek.
31'1'3. A melldkvizmdr6 6r6val nem rendelkez6 lak6sok tulajdonosai egyenld ariinyban meg-

osztva fizetik ,a teljes vizfogyaszt6s a 31.1.1. es a3t.1.2 pontoliban felsorjt."noyi-
sdgekkel cstikkentett ellendrtdkdt (azaz a muad'k ellendrtZk kerul felosztrisra) a k6z6s
kiiltsdggel egyiitr.

31.2. Pince haszn6lata 6s dija:

31.2'1. Pinceha sznilatta csak a tagok jogosultak. Nem tag tulajdonos, csak abban az esetbe
kaphat pinc6t, ha a tagok nem tartanak 16 ig6nyt.

31.2.2. Azok a tagok 6s nem tag hrlajdonosok, akik pincdt hasznillnak, a pince haszn6)at6€rt az
Igazgat6sflg 6ltal meghatirozotthasznillati dijat fizetnek, amely kozos k6lts6g m6djrira
keriil beszed6sre. A pincehaszn6lat feltdteleit kul6n megdllapod6sban, szer26d€sben
kell rdgzfteni.

31.3. Bdrmilyen jogcimen el6irt iizemeletetdsi ds fenntartrisi kdltsdget (kdz6s ktiltsdget) a tag 6s nem
tag tulajdonosok kotelesek a tfugyh5 15. napj6ig a lakrisszdvitkez et sztrnlta leseaefni pottet
ndlkiil megfizetni.

31.4. A kdzds k6lts6get minden tag ds nem tag tulajdon6ban rill6 lakasra n6zve a ki)zgy6l6s hagyja
j6v6' 

_A nem tag tulajdonosra vonatkoz6an a kdzds kdlts€g - tekintettel a nem tag tulajdo"oi'jo-
gaindl emlitettekre - magasabb dsszegii is lehet.

31.5' Egy h6napon tuli kdsedelmes fizetds eset6n a lakiissziivetkezet a tuitral6k ilsszeg6n feliil jogo-
sult a felmenilt tdbbletkdltsdgeit 6s a mindenkori jegybanki alapkamat dsszegen felil plusz 7 %
tdbbletkamatot felszrimitani a kdsedelembe es6s napjdt6l, Tdbbletkdltsdgkd;t kell felszdmolni
tov6bb6, az alilbbi tdteleket:
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3 1.5. 1. Elndki felsz6lilis postakdltsdgdt (t&tivev6nyes felad6s 6sszege).

3 1.5.2. Ugyv6di felsz6lit6s dij6t, valamint tdrtivev6nyes felad6s postakdlts6g6t.

31.5.3. Kdzjegyz6i elj6r6si dij.

31.5.4. Jelzdlogiog bejegyz6s, esetlegesen bir6s6gi beadvriny, per-, i1let6k, eljrir6si dij, szakdr-
t6i dij 6s ugyv6di kdlts6ge.

31.5.5. Behajt6s sordn felmeriilt valamennyi k6ltsdget.

3 1.5.6. Tov6bbri rpinden olyan kiiltsdget, amelyet az elj6r6s sonin keletkezik, illetve akdzgyi-
l6s meghatriroz a hdtral6kossal szemben.

Az Igazgat6s6g nevdben az elndk a fermtarrisi kiilts6gfizet6si h6tral6kbaa keriilt tagot vagy
nem tag tulajdonost ir6sban felsz6litja, hogy h6tral6k6t 15 napon beliil rendezze. Amennyiben a
15 napos hatririd6 eredmdnytelentil telik el, 6s annak meghosszabbit6s6t6l sem vairhat6 ered-
mdny, az elndk fizet6si meghagyAs kibocs6t6s6t kezdem6nyezi. A behajt6ssal kapcsolatos kdlt-
s6geket az ad6s tag, vagy nem tag tulajdonos kiiteles megldriteni.

Az lgazgatbsdg a h6tral6k megfizet6s6nek biztositdkak6nt jogosult a fenntartrisi kdltsdg befize-
. tds6vel legaldbb 3 h6napnak megfelel6 h6traldkba keriilt tag vagy nem tag tulajdonos lak6stu-

lajdon6nak jelzlloggal val6 megterhelds6t elrendelni. A jelz6log bejegyzds6nek elrendel€se 3
h6napnak megfelel6 h6traldkonkdnt megismdtelhet6. Az lgazgat6sitg ilyen t6rgyu hatfuozatii a

. jogorvoslati lehet6s6g feltiintetdsevel a h6tral6kosnak bizonyithat6 m6don megkiildi.

Ha a bejegyzds alapj6ul szolg6l6 hdtral6kot kiegyenlitett6k, az elndk a kiegyenlit6st k6vet6 I
napon beliil k6teles a j elzrflogtdrl6shez sziiksdges enged6lyt kiadni. A jelz6log bejegyzds6vel ds
tdrl6s6vel kapcsolatos ktilts6gek a h6tral6kos tulajdonost terhelik.

A kiizszolgiiltat6k aremel6se eset6n az igazgat6sdg6v kdzben is jogosult a lak6sonk6nt fizeten-
d6 fenntartrisi k6ltsdget az iiremelkedds m6rtdkdnek megfelel6en, tovdbbi j6vdhagyris n6lkiil
megemelni.

A lak6s elidegenit6se eset6n a lakrisra jut6 fenntart6si kiilts€g fizetds€nek k6telezettsdge az el-

idegenit6si sienbd1s kelt6nek napjat kdvet6 h6nap els6 napj6t6l sz6ll 6t az rij tulajdonosra, ki-

vdie ha a szerzoddsben kifejezetten ett6l elter6en rendelkeznek a felek'

Amennyiben a lak6ssz6vetkezet vagyona a lak6sszdvetkezet mrikdd6s6nek kdlts6geit nem fede-
. zi, akizgyttlds a tagokat 6s a nem tag rulajdonosokat p6tbefizetdsre kdtelezheti. A nem tag tu-

iajaottor-u la6rsz6ietkezet v6llalkozrisi tev6kenys6gdb6l ered6 tartozasa fedezdse 6rdek6ben -

az alaptev6kenys6gb6l fakacl6 tartozds fedez€s6vel ellentdtben - p6tbefizet6sre nem kdtelezhe-

t6.

VIII. EGYBN NBT-,NT.,6SSfCI SZABALYOK

38 A sziivetkezet 6s a tag kdrt6rit6si felel6ss6ge

3 8.1. A jogellenesen okozott krir6rt a szdvetkezet a tagjanak, valamint a tag a szovetkezetnek a pol-

gari jogi felel6ss6g eltalanos szabillyu szerint tartozik felel6ssdggel'

39 A sziivetkezet 6s az alkalmazottak felel6ss6gi szabilyai

39.1. A lakrlsszdvetke zet alkalmazottunak fegyelmi 6s k6rt6ritdsi felel6ss6gre, valamint a szdvetke-

zet iltal alkalmazottuinut oto"ott krerdriienn6ll6 fe1el6ss6gre a Munka Tdrv6nykdnlve rendel-

kezdseit kell alkalmazni.
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Ix. A LAKASSZOVETKEZET KEPVISELETE
40 A lakdsszdvetkezetet az igazgat6s6g elndke - aki egyben a lak6sszdvetkezet eln6ke is * k6pvi-

seli' 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 meghatalmazdsa alapjrln k6pviselheti.

41 Bdrmely 6rdekk€pviseleti szdvetsdgbe val6 r6szv6tel eset6n a lakiisszdvetkezetet az elndk, vagy
az {ltala adott iritsbeli meghatalmaz{sa alapj6nm6s is kdpviseli.

42 Az igazgat6s6g elndke a lakiisszdvetkezet kdpviselet6ben al6ir6sra 6n6ll6an jogosult. Mris tag
vagy alkalmazott, illewe az igazgat6s6g cdgjegyz6senek 6rv6nyess6g6hez kdt k6pviseleti jog-
kdnel rendelkez6 szem6ly egynfies a16ir6sa sziiks6ges.

X. SZERVEZETIATALAKULASOK,MEGSZ{JNfSEK

43 Lakdssziivetkezetek egyesiil6se:

43.1', K6t vagy tdbb lakdsszdvetkezet kiildn-ktildn tartott kdzgyiil6sen szdvetkezetenkdnt szrimitva a .
jeienl6v6 tagok egyszeni sz6tdbbs6g6vel elhatfuozhatja, hogy rij lak6sszdvetkezettd egyesiil
vagy az egyik szdvetkezet a m6sikba olvad.

43.2. Az egyesiil6 lak6sszdvetkezetek egyiittes kdzgyrildsen fllapitjak meg az egyestilds id6pontj6t,
az fj lakrlssziivetkezet alapszabily6t, ds megtartjrik a sziiksdges vrilasztiisokat.

43.3. Az egyesiil6 lak6sszdvetkezeteket megillet6 jogok 6s az azokat terheld kdtelezettsdgek az rij (a
befogad6) lak6sszdvetkezetre szellnak 6t.

44 Alakrissziivetkezetsz6tvdldsa

44.1. A kdzgyiilds a jelenl6v<i tagok egyszerfl sz6tiibbsdgdvel elhat|rozhatja a lak6ssztivetkezet szdt-
v6l6s6t kdt vagy tdbb lak6sszdvetkezetre. A szdwal6shoz ket kdzgy{ll6st kell tartani.

44.2. A sz6tvril6st a lak6sszdvetkezet tagjainak 10 %o-a irisban kezdem9nyezheti. A szdtvril6s kezde-
m6nyez6sdt kdvetien az igazgat6si4 kdteles 30 napon beliil 6sszehivni a lak6sszdvetkezet szdt-
valis6t el6k6szit6 kdzgyril6st.

44.3. A lak6sszdvetkezet csak miiszakilag elhatdrolhat6 6n6ll6 egys6gnek megfelel6 lak6sszdvetke-
zetehe velhatnak sz6t.

44.4. Az el6kdszit6 kdzgyrildsen a lakisszdvetkezet tagjai nyilatkoznak a szdtvil si szind6kdr6l. Az
el6k6szit6 kdzgyul6st kdvet6en a sz6tv616s befejezds6ig fjabb sz6tval6si kezdemdnyez6st be-
nyrijtani nem lehet.

44.5. Az el6k6szito kdzgytl6sen tett, illetve az fulsban adott nyilatkozatok alapj6n az ilazgat6sirg
kiiteles vagyonm6rleget 6s annak alapjrln vagyonmegosztisi javaslatot kdsziteni.

44.6. Az igazgatositg az elok6szit6 kdzgyiil6st kdvet6 60 napon beliil rijabb kitzgnildst kdteles dssze-
hivni, amely hatiroz a szdtvdl6sr6l, valamint a vagyonmegosztesr6l.

44.7. A lak6sszdvetke zet a szetviiTfust elhataroz6 k6zgyril6st kdvet6 hfrom napon beliil kdteles t6jd-
konatni M ismert hitelez6ket a szew6l6sr6l, valamint a vagyonmegosztesr6l sz6l6 kdzgytildsi
hat6rozatr6l.

44.8. A sz6tva|issal a lak6sszdvetkezet megszrinik, jogai 6s kdtelezett segei az rij lakrisszdvetkezetek-
re, mint jogut6doka sz6llnak 6t.

44.9. A sz6tvrilt lak6sszdvetkezet szdtvril6s el6tti kdtelezettsdgei6rt a jogut6d lakasszdvetkezetek -

valamennyi hitelezo hozzdjirttl6seval kdtdtt eltdr6 meg6llapod6 s hi6ny6bn - az eg)ryn6s kdzdtti
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vagyonmegosdes arAnyaban felelnek. Ha a kdtelezetts5g a sz6f'tAl6st ktivet6en mertil fel, ajog-
ut6d lakrisszdvetkezetek felel6sdge egyetemleges.

45 Kivrildsalakdssziivetkezetb6l

45.L Ha a kiv6l6sra iin6ll6 rij lalc{ssz6vetkezet alapit6sa odlj6b6l keri.il sor, a kiv6l6s felt6tele, hogy a
kiv6lni sz6nddkoza dn6ll6 egys6g tag 6s nem tag tulajdonosainak dsszess6ge legal6bb k6tharmados
sz6tiibbs6ggel elfogadja a megalakul6 lak6ssziivetkezet alapszabily6nak tervezetdt 6s benlTrjts6k a
sziiksdges hat6sdgi enged6ly ir6nti k€relmet. Az itn6ll6 rij lak6ssziivetkezer alapitirs6,ra e tdrv6ny
rendelkez6seit kell megfelel6en alkalmazni azzal, hogy a lak6sszdvetkezet a c6gnyilvrintart6sba tdr-
t6n6 bejegyz6ssel j6n l6tre.

45.2. A lak6ssztivetkezetb6l mtiszakilag elkiiliiniilt, egy vagy tdbb lak66piiletben l6v6 lak6sok lak6s-
szdvetkezeti tag tulajdonosai (tov6bbiakban: kiv6lni szrind6koz6 6n6116 egys6g tagjai) - ameny-
nyiben tartoz6suk, tov6bb6 a lakasszdvetkezet 6ltal a kiv6lni szrind6koz6 6n6ll6 egys6g javrira
felvett hiteltartoz6suk, a lak6sszdvetkezettel szemben nem 611 fenn - egyiittesen v5lhatnak ki

45 .3 . A kiv6l6st a kivdlni szdnd6koz6 6ndll6 egysdg tagj ainak 6s nem tag tulaj donosainak dsszess6ge
legal6bb kdtharmados sz6t6bbs6ggel hatarozhatja el. Az e c61b61 tartott r6szkdzgyill6sre a la-

. kasszdvetke zet alapszabilyinak kdzgyiildsre vonatkoz6 rendelkez6seit kell megfelel6en alkal-
mazni; a r6szkdzgyiilds akkor is megtarthat6, ah az alapszab{ly ilyet nem rendszeresitett. A
r6szkdzgyfl6sre a lak6sszdvetkezet elndkdt, igazgat6shgdt meg kell hivni tan6cskoz6si joggal.

45.4. . A lakrisszdvetkezetb6l minden negyeddv zfn6 napjin lehet kivalni. A kivril6ssal kapcsolatos
dsszes k6its6get a kiv6lni sz6nddkoz6 egysdg tag 6s nem tag rulajdonosai viselik A kivrilissal
kapcsolatos vagyonmegoszt6sr6l a lakdsszdvetkezet kdzgf iil6se hatdroz.

45.5. A kiv6l6sra egyebekben a sz6tv6lis szab6lyait kell megfelel6en alkalmazni.

45.6. Ha a kivdl6sra trlrsashriztulajdon alapitrisa c6lj6b6l keriil sor, a kiv6l6s felt€tele, hogy a kivalni
szind6koz6 6nall6 egysdg tagjai, 6s a nem tag tulajdonosok egyhangrilag elfogadjak az alapit6
okirat tervezetdt, 6s benyrijtjak a sziiks6ges hat6sagi enged6ly ininti kdrelmet'

45.j. A kiv6l6s szand6k bejelentdse €s a fentebb emlitett vagyonmegosztes utrin a l6trehozand6 tar-

sashaz leendo tulajdonos tfusai az alapit6 okirat tervezetdt v6glegesitik. A kiv6l6s a trlrsash6ztu-

lajdon bejegyz6s6nek id6pontjdt6l hat6lyos.

45.8. A l6trehozand6 tarsashaz alapit sira, szervezetlre 6s mtikdddsdre a mindenkor hat6lyos a t6r-

sashazak6i sz6l6. tOrvdny rendelkez6seit kell alkalmazni'

45.9. A kivril6shoz nincs sziiks6g a lakiisszdvetkezet ktizgytil6s6nek hozzhjfurtl sfua, azonban a kiv6-

l6s sz6nd6k6t a r6szk6zgyri{6s hatfuozatinak megktld€s€vel, az igazgat6sdg r6sz6re ir6sban be

kell jelenteni. ez irasbJii bejelentesre csak a kiv6lni szanddkoz6 6n6116 egysdg tagjai alapit6

okiratanak egyhangu elfogades6t, 6s a sztiks6ges hat6s6gi engeddlyek ininti kdrelem benyujt6-

s6t k6vet6enl6s olyan nyiiatkozat megt6teldvel egyidejiileg keriilhet sor, hogY akivSliLsa a t4r'

sashaz tulajdon ingatlan-nyilvrintart6sba t5rt6n6 bejegyz6s6t6l ffigg6en keriil sor.

45.10. A lak6ssz6vetkezetb6l minden negyed6v z116 napjin lehet kivrilni. A kiv6lni szand6koz6 0n6116

egysdgnek, a kiv6lisr6l sz6l6 do'ntdsr6l a bejelentdst ds nyilatkozatot, legk6s6bb a kivril6st

megel6z6 90. napig kell az igazgat6sitghoz megkiildeni'

45.1 1. A kiv6l6ssal kapcsolatos valameruryi k6lts6g a kivflni szdnd6koz6 6n6116 egysdg tagjainak 6sz-
: szess6g6t terheiik. Ilyen ktilts6gek-lehetnek a R6szkiizgldl6s, illetve a vagyonmegoszt6 Kdz-

g1ul6s hely6nek Uerrlti ai;ai, ai llapit6 okirat elkdszites6nek, a sziiks6ges hat6s6gi enged6lyek

benlujt6sanak dila, valarnini a vagyonmegosa6s elk6szit6sdnek - kdnlruvizsg6l6i' jogi k6pvise-

let, stb. - dijai, il"we minaen otlin tOttJg, amely a sz6vetkezet rendes gazddlkodrisi mukdd6-

si kitltsdgkdr6n kiviil esik.
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46 A szervezeti dtalakulisok kdziis szabilyai
46.1. A fentiekben meghatiirozott szorvezfti 6talakulisok esetdn az rij (a befogad6, illet6leg a jog-

ut6d) lakrisszdvetkezetek az alapszabilyukat megfelel6en m6dositjdk, amelyet a kdzgyril6sen
tdrtdnt elfogad6st6l szdmitott harminc napon beliil - bejegyz6s €s kdzzltdtel c6ljrib6l - be kell
jelenteni a cdgnyilvrintart6st vezet6 bir6s6gnak (c6gbir6s6g). E^ a rcndelkezdseit megfelel6en
alkalmazni kell a tdrsashr2akr6l sz6l6 kiildn tdrv6ny rendelkez6sei alapj6n lak6sszdvetkezetll
6talakul6 trirsastulzak eset6ben azzal, hogy az alapszabSlyt a trirsash6z 6talakul6sar6l hozott
kiizgyiil6si hatirozattal egyidejiileg - az dsszes tag legal6bb k6tharmados sz6tdbbs6gdvel - kell
elfogadni.

46.2. Az alapszabiily elfogad6sa alapjrin a tagok egyszerii sz6tdbbsdggel megvdlasztjrik a lak6ssz6-
vetkezet igazgat6s6gdt, a feliigyel6 bizotts6got 6s e szervek tisztsdgvisel6it, elfogadj6k a lak6s-
szdvetkezeti vagyon dsszegdt 6s a fenntartdssal kapcsolatos befizet6sek felt6teleit.

46 .3 . Az el6z pontban emlitett kdzgyiilds j egyz6k6nyv6t, a levezetb elndk 6s a j egyz6kdnlv vezetqe
frja ald, amelyet a k6zgytil6sen ene megvAlasztott k6t Iag aliir{sival hitelesit.

47 Alals[ssz0vetkezetmegsziin6se

47 .1.' Lak6ssz6vetkezet megsziinik, ha:

51.1.1. A lakdsszdvetkezet dsszes tagi6nak rdszvdteldvel megtartott kdzgyrilds egyhangulag
elhat6x ozza, hogy joglrt6d ndlkiil megsztinik.

51.1.2. Szewezeti 6talakulest hajt vdgre, a kiv6l6s kiv6tel6vel.
5 1. 1.3. A c6gbir6s6g megsziintnek nyilv6'nitja.
51.1.4. A bir6sdg felsz6mol6si eljrinis sor6n megsziinteti.

47.2. A legkisebb kdtelez6 tagl6tsz6m hit4nya miatt csak akkor van helye a lak6sszdvetkezet meg-
sziinhek nyilv6nitAsanak, ha a szdvetkezet hat h6napon beli.il nem jelenti be a c6gbir6s6gnak a
legkisebb tagl6ts zdm el& 6s€t.

47.3. A lakrisszdvetkezet a ceg1egyzekb6l val6 tdrl6ssel sziinik meg.

47.4. Ha a lak6sszdvetkezet jogut6d n6lkiil megsziinik, v6gelsz6moliisnak vagy felsz6mol6snak van
helye. Ennek sordn a cs6deljrir6sr6l, a felszdmol6si elj6r6sr6l 6s a vdgelsz6mol6sr6l sz6l6 kiildn
tdrv6ny rendelkezdseit kell megfelel6en alkalmazni'

47.5. Ha a kdzgyiil6s a v6gelsz6mol6 szemdly6r6l hatfurozni nem tud, a vdgelsz6mol6t a c6gbir6sag
rendeli ki.

47.6. A fizet6sk6ptelens6g miatti felsz6mol6s meginditesdnak kdzzdtdtele utiln lakrissz6vetkezeti

tags6gi viszony nem l6tesithet6.

47.7. A lak6ssz6vetkezet megszrindse esetdn a vagyon a volt tagok 6s nem tag tulajdonosok kdzds

tulajdon6ba kertil, drdekelts6giik atirlyihan.

XI. VEGYES RENDELKEZESEK

A jelen alapszab6ly elvdlaszthatatlan rdszdt k6pez6 hlniendet az 1. sz. melldklet tartalrnuzt A

hazirendet a kdzgyiilds hagyja j6v6.

Az dpiilet kdziis hasznalata szolgal6 teriileteinek 6s helyisdgeinek haszn6latrira vonatkoz6 r6sz-

letes szab6lyokat a lak6sszdvetkezet hazirendje tartalmazza'

A lak6ssziivetke zet a sajii tulajdon6ban tll6, az 6let- 6s vagyonbiztons6got szolg6l6 biztonsagi

berendez6seket - pdld6ul kamer6s megfigyel6 6s riaszt6 berendez6st - iizemeltethet a minden-

kor 6rv6nyes 6s hat6tyos jogszab6lyoknak megfelel6en. A lakdsszdvetkezet koteles a kamer6s

48.

49.

50.
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megfigyel6 berendez6seket a szem6lyis6gi jogok megsdrt6se ndlkiil mrikddtetni, a rlgzitelt ada-
tokr6l csak az aria jogszabilyi felhatalmazfusal, vagy hat6s6gi enged€llyel rendelkez6 szemd-
lyeknek adhat inform6ci6t. Kdteles tovabb6 elkdsziteni az iizemeltet6sre vonatkoz6 biaons6gi
szabilyzatit, amelyet a kdzgyril6snek kell elfogadni.

51. A tevffttds 6s a melegviz-szolgltatfls h6dij6t a lakrisok tulajdonosai kdltsdgelosztds alapj{n
kdzvetleniil rendezik a szolgdltat6val az al6bbiak szerint:

51.1. A h6kdzpontban mert dpuletenk6nti t6vh6 fogyaszt6st, a tagok a r6szkdzgyiildsen meghatiiro-
zott h6mennyisdg 6s l6gkdbmdter ariinyban, a lak6sok htilead6-kdsztil6ke felszerelt kdltsdgosz-
t6k adatai, valamint a lak6s ldgtdrfogata arriny6ban fizetik.

51.2. A melegviz h6dija a lak6sokban elhelyezett melldkvizmdr6 6nikon mdrt fogyaszt,isb6l kdpezett
aninysz6m szerint oszlik meg a lakasok kdzdtt. Minden dv janurir 5.-ig ds jrinius 30-ig a szdvet-
kezet fel6 le kell jelenteni _a melegviz 6rrik 6ll6s6t. Amennyiben nem jelenti be, it-gy gz adott-el-
szdmol6si id6szakra 20 mr havi vizmelegitdsi mennyis6g keriil lejelent6sre a FOTAV-nak. Az
adott id6szakban ut6lagos reklam6ci6t, lrtigaziti.s, javit st a szdvetkezet Igazgat6s ga mArnem
tud figyelembe venni !

51.3. A mell6kvizmdr6 6r6val nem rendelkez6 lakAsok tulajdonosai a melegyiz h6dij maraddk fo-
gyasztis|t a szolg6ltat6 riltal megadott szorz6 szerint lak6saik l6gkdbm6terben meghatarozotf
t6rfo gat6nak arriny6ban fizetik.

52. A lak66pUletben biztons6gi okokb6l hazal6kereskedelem foll'tat6sa, illetve hazal6s m6dszer6-
vel szolgriltatisok vdgzds6re val6 aj6nlkozds tilos, ez6rt ilyen cdlb6l a lak66piiletbe beldpni ti-
los. A fenti c6lb6l val6 beldp6st a lak6k k6r6s6re az elndk egyedi esetekre enged6lyezheti.

XII. ZARO RENDELKEZESEK

53. Az Alapszabilly, az 1. szirn:6 melldkletkdnt csatolt Hazirend, €s a2. sz. mell6klet szerinti meg-
hatalmaz6s minta a Lak6sszdvetkezet Kdzgyulds elfogadds napjrin ldp hatrilyba. Az 50. pont
szerepl6 kamera rendszer iizemeltet6s6r6l sz6l6 biztons6 gi szabilyzat csak a kamerarendszer
felszerel{sdt 6s iizembe helyez6sdt kdvet6 napon l6p hat6lyba. Annak r6szletes megalkot6s6ra
6s m6dositrisara a kOzgyrilds felhatalmazza az Igazgat6s got azzal, hogy azt a k6vetkez6 kdz'
gyiildsen j6v6 kell hagynia a k6zgyrildsnek.

54. A Lak6ssziivetkezet kor6bbi alapszabillya, €s a jelen alapszab6llyal ellent6tes ktizgyiildsi hat6-
rozatok, ezen alapszab6ly elfogad6s6nak napjrin hatal)'ukat vesztik

55. A jelen alapszab6lyban nem szabalyozotl k6rddsekben a Lak6sszdvetkezetr1l sz6l6 tdbbszdr
m6dositott 2004. 6vi CXV. Tv. rendelkezdsei 6s a Polgari Tdrv6nykdnyv szabiiyai az iriny-

' 
ad6k.

56. A jelen Alapszab6ly't a,,Kdlcsey" Lakdsfenntart6 Szdvetkezet k6zgyiil6se a mai napon a meg-
titrgyalta ,6s 2012, 04. 23.16, sz. hztirozatival elfogadta'

Kelt: Budapest, 2012. ilptilis 23.
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