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I. BEVEZET6

Az alapszab|lyt a Lakdssz<ivetkezetrol sz6l6

tcjbbszor m6dosftott 2004. dvi CXV. Tv. (tov6bbiakban:

Ltv.) rendelkezdseivel osszhangban kell drtelmezni.

L
2.
3.

A lak6sszovetkezet neve: Kiilcsey Lakfsfenntart6 Sziivetkezet
A Lakrisszcjvetkezet szdkhelye: 1211 Budapest, XXI. ker. Kossuth Lajos a.7l/8.
A Lak6sszdvetkezet adatai:

3.1. Alakul6 Kdzgyiil6sdnek idopontja: 1975.09.

3.2.
3.3.

CegegyzekszSma: 01-02-05198
Adoszbma:
10102536-1-43

3.4.
4.
5.

Statisztikai sz6mjele

A Lak6sszovetkezet bankszima szhma: OTP Bank Nyrt. 11721026-20002444
A lak6sszcjvetkezetheztartoz6dpiiletek:

cfme:
5.1. Ady Endre fit49-59
5.2. Petz Ferenc utca 4-6.
Epi.iletek

6.

09.

Epi.iletek helyrajzi sz6ma: Lakdsok

szhma;

Hrsz:209364124 192
t057Tm2
Hrsz:20863316 64
3504 m2
5.3. Kossuth Lajos utca 71la-b. Hrsz:20863318 64
3548 m2
5.4. Kossuth Lajos utca 75la-b. Hrsz:20863319 64
3548 m2
5.5. Kossuth Lajos utca 79la-b. Hrsz:208633110 64
3548 m2
5.6 Kossuth Lajos utca 83la-b. Hrsz:208633111 64
3538 m2
5.7 Kossuth Lajos utca 94la-b. Hrsz: 208495/18 64
3504 m2
5.8. Gdrgey Artfr t6r 1.
Hrsz:20770211 44
2442 m2
5.9 Grirgey Artlrtdr2.
Hrsz:20770212 44
2442m2
5.10. Reggel utca 7-10.
Hrsz: 201031t34tA 56
3254 m2
5.11. Nyfrfa utca 7-10.
Hrsz: 201031t47tA 68
4126 m2
Osszesen: 788
44036 m2
A lak6sszdvetkezet dpi.ileteiben 788 lak6s (albetdt) tal6lhat6, amelyek kdznl 779 lak6s a
lak6ssztivetkezeti tagok, illetve nem tagok tulajdonosok,

9

1ak6s pedig

a

tulajdon6ban van.

7.

Alapterulete:

A

lakdsszcjvetkezet a lak6dpi.iletek fenntart6sSra ldtrejdtt gazd6lkod6 szervezet.

I l#{Eqffi pt iindll6 jogi szem6ly.
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il.
8.

TORVENYESSEGI FELUGYELET

A szcjvetkezetnyilvdntarthsfit

ds tdrvdnyessdgi feliigyeletdt a F6vrirosi Bfr6sdg,

mint C6gbir6s6g

Litia el.

III. A SZOVETKEZET TEVEKENYSEGI KOREI
9.

Lakdssziivetkezet c6lja: a lak6sszrivetkezetheztartozo lak6dpUletek tizemeltetdse, karbantartdsa,
felrijit6sa, korszeriisftdse, gazdasSgos fenntarthsa, iilaghnak meg6vdsa, a lak6krizrissdget drinto
tigyek intdzese.

10.

Lak6sszcivetkezet cdljai el6rdse, elliit6sa drdekdben (pdld6ul a lak6dpi.iletek lak6sszcivetkezeti
tulajdondban l6v6 lak6sok, helyisdgeinek, egydb tertileteinek 6s feli.ileteinek b6rbead6s6val, stb.)
v6llalkoz6si tevdkenysdget is folytathat, amellyel kapcsolatban nyeresdgszerzdsre nem trjrekszik.

u.

A lak6ssziivetkezet f6 tev6kenys6gi kiire:

11.1

TEAOR
68.32.08 Ingatlan kezel6s
A lakissziivetkezet egy6b tev6kenys6gi kiirei:
TEAOR

68.20. 08 Saj 6t tulaj donri, bdrelt ingatlan bdrbeadrisa, Uzemeltetdse

T1.2. TEAOR
11.3. TEAOR

11.4

1

I.5.

11.6.

.
I1.8.
11.7

I

1.9.

11.10.
11.11.
11.12.
11.13.

rr.14.

TEAOR
TEAOR
TEAOR
TEAOR
TEAOR
TEAOR
TEAOR
TEAOR
TEAOR
TEAOR
TEAOR

8

I

.1

0.08 Epitm6nyi.izemeltetds

43.21 .08 Villanyszerelds
43 .22.08 Y

iz-, ghz-, fiitdsszerelds

43.29.08 Egydb dpiiletg6pdszeti szerelds
43.31,08 Vakol6s
43 .32.08 Epil letaszta

I

o

s-, szerke zet szer el6s

43.33.08 Pad16-, falburkol6s
43,34.08 Festds, tivegezds
43.38.08 Egydb befejezo 6pftds m.n.s
63. I 1 .08 Adatfeldolg ozitsi szolgilltaths
69 .20

.08 S z6mvite I i, k<iny vv i zs g 616i,

ad6 szakdrto

i tevdkenys d g

80.20.08 Biztons6gi rendszer szolgdltatds
8I

.20.08 Altul6no. dpi.ilettakarft6s

IV. A LAKASSZOVETKEZET SZERVEI ES VTUXONESE
t2.

Kiizgyiil6s

12.t.

A

Kiilcsey Lakrisfenntart6 Sziivetkezet legfdbb szerve

a

Kiizgyffl6s.

u,u. rszt. z,
7

36062467

isazgadshbefoikd

0I

e

02536- I -43

A

kiizgyiil6s
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Telefon/Fax: (06-1)- 276-4755
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12.1.1 Az alapszab|ly meg|llapit6sa, m6dosit6sa.
12.1.2 Az igazgatos6g elnokdnek, elnrikhelyettesdnek tagjainak megv|lasztdsa, felmentdse.
12.1.3 A feltigyelo biztos (feltigyelo bizottshg feladatkordt ell6t6 tisztsdgvisel6; tovribbiakban
fe I tigyek5 bizto s)

megviil aszt6sa, fel mentdse.

.4

A tisztsd gvi selok dljazdsinak me 96l I apit6sa.
12.1.5 Az dves besz6mol6 ds a t6rgydvi kcilts6gvetds elfogad6sa, dontds az adozott eredmdny
12.1

felhasznil6s6r6l vagy a vesztesdg fedezdsdnek forr6s6r6l, sziiksdg esetdn a p6tbefizet6s
elrende dsd 16l, v agy hitel felv6tel drol.
I

12.1.6 Lak6sfenntart6
m e gsziinds dne

k

e

szcjvetkezet
I

. egyestildsdnek, szdtviiisdnak,
Stalakukls6nak

6s

hatdro z6sa. (ki z dr 6 I a go s h at d s ka r)

12.1.7 Dont a kiv6l6ssal kapcsolatos vagyon

megoszt6sr6l, illetve a fel nem oszthat6 vagyon

sors6r6l. (kizdr1lagos hatdsldr)

12.1.8 A lak6sfenntart6 sztivetkezet tulajdon6ban
m6 dj 6nak me gv 6laszt6s a,

12.L9

-

e Ii

de gen (t6s

6l16 dptiletrdszek hasznSlata, hasznositdsa
e. ( ki z dr o I a go s h at d s kd r)

D<intds a lakdsszovetkezeti drdekkdpviseleti sz<ivetsdgbe val6 beldp6sr6l, illetve onnan

val6 kildpdsr6l, pillyizatokon val6 rdszvdtelrol (ut6bbi esetben rdszkozgyiilds is
tarthato, amennyiben a p|lyinat csak egyes dpi.ileteket 6rint). Ha akdzgytilds a beldpds
vagy kildpds id6pontj6t nem hat6rozzameg, azt az igazgat6s|g hatdskdrdbe utalja. Az
igazgat6sdgnak ebben az esetben gazdasiryi dv vdg6ig kell a hat6rozatotvdgrehajtani.

I2.1.10 Dontds kamerarendszer tizemeltetdsdrol, az IgazgatosSg iital elfogadott, err6l sz6l6
szab iiy zat j6 v6hagy6s rir6 L
12.1.11 D<jntds a szovetkezeti tagok ds nem szcivetkezeti tagok lak6stulajdondhoz kapcsol6d6
kdztjs kdltsdg dijilnak mdrt6kdr6l, a fenntafilssal, iizemeltetdssel ds felrijft6ssal
kapcsolatos fizetdsi kcitelezettsdgek legkisebb mdrtdk6nek ds a frzetes m6dj6nak
meghat6roz6srir6l.

12.l.l2

Tisztsdgviselo ellen kfrtdrftdsi per indftds6nak elhatrirozdsa, illet6leg bi.intetofeljelentds
megtdteldr6l.

l2.l.l3

Dontds a fellebbez6s folytrin akozgyiills eld keriilo tagfelvdteli, illetve tagkizilrisi
i.igyekber-r.

12.1.14 Munk6ltat6i jogkcir gyakorl6sa a f65ll5sri elnok felett,
12.l.l5 Hlzirend alapelveinek meg6llapit6sa ds sziiksdg szerintim6dosft6sa.

12.l.16 Mindaz, amit az Alapszabdly nem szab6lyoz, de aLtv.

12.2

a Kcizgyiilds hat6skijrdbe utal.

Kcizgyfildst sziiksdg szerint, de dvente legal6bb egyszer (dvi rendes kcizgyril6s) az igazgat6sdg
hivja ossze. Kcitelezo a kozgytildst osszehivnia,ha azt tagok legal6bb 10 Yo-a,vagy a feli.igyel6
biztos ir6sban, a napirend, az ok ds a kcizgytildsi hat6rozatra tett javaslat megjeldldsdvel
indittrhnyozza.
flr Vrlie^ llnnrir-ln
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12,3

inditvdnyt az igazgat6sdghoz kell eljuttatni. A Krizgyiildst legkdsobb az indftvrlny
Stvlteletol szdmitott 45 napon beliil kell osszehivni, csak az inditv6nyban szereplo kdrddseket
szabad napirendre tizni. Ha az igazgatoshg az ind(tv6ny kdzhezvdtelltol szbmitott 45 napon
beliili idopontra a kcizgytil6st nem hivja ossze, azt a negyvenrjtcidik napot kdvet6 30. napon
beliili idopontraa feliigyelo biztos, ennek elmulaszt6sa esetdn az risszehiv6st k6rri tagok vagy
az |ltaluk me gbizott szem d y j o go su t rj s szeh fvn i .

Az

I

12.4

I

A Kcizgytildst, rdszkozgyrildst (tov6bbiakban: kozgyiil6st legk6s6bb a kdzgyiilds id6pontja el6tt
l5 nappal hirdetm6ny irtj6n kell osszehivni. A Kcizgyiildsre sz6l6 hirdetmdnyt (meghiv6t) az
6piiletek minden llpcsohinaiban j6l l6that6 helyen kell kifliggeszteni, a szovetkezet honlapjrin
kell kozzetenni. A tag ds nem tag tulajdonosok, krilts6gt6rftds ellendben kdrhetik, hogy a
meghfv6t postai fton, vagy szemdlyes kdzbesftdssel juttassa el rdsztikre a szovetkezet. ia az
igazgat6shg indokoltnak tartja, abban az esetben a kozgyrildst a tagoknak, illetve a nem tag
tulajdonosoknal< postal6da:6tjhn kdzbesitett meghiv6val, elektronikus levdlben (e-mail), irdsban
is tisszehivh atja. A hirdetmdnynek, meghfv6nak tartalmaznia kell:

12.4.1 a lak6sszcivetkezet nevdt ds szdkhelydt;
12.4.2 a kcizgyrilds napirendjdt, idopontjrit ds helydt;
12.4.3 reszkdzgyiildsek tartiisa esetdn az erre a krjri.ilmdnyre tcirtdno utal6st;
12.4.4 a megismdtelt kozgytilds id6pontjrit 6s az eltdr6 hatilrozatkdpessdgi szab|lyra
vonatkoz6 fi gyelemfelhivdst;

12.4.5

mef

ldkelni kell a szavazdsra eloterjesztett napirendre vonatkoz6

el <5terj eszt6

s

eket d s a kcizgyri

I

d

s hathr ozataira tett j avas I atot

ir6sos

;

12.5

A kcizgyiilds hat6rozatkdpes, ha azon atagok tcjbb mint fele megjelent.

12.6

Ha hathrozatkdptelen, vagy az ilyen okb6l berekesztett kcizgyiilds esetdn a hatdrozatk6ptelen
ktizgytildst kcjvetci 15 napon beli.ili idopontban, az eredetivel azonos - a kcizgytilds berekesztdse
esetdn, az ezt kcjvet6en fennmarad6 napirendekkel - napirenddel, rijabb kdzgyiildst kell tartani
(a tov:lbbiakban: megism6telt kdzgytilds). A rnegismdtelt kcizgyiills ugyanazon a napon ak6r
fdl6r6val kds6bbi idopontban is megtarthat6. A megismdtelt kcizgyiil6s a megjelent tagok
szdmdra tekintet ndlki.il hat6rozatkdpes.

12.7

Nem lehet megismdtelt k6zgyiil6st tartania

lak6ssz<ivetkezet egyesiildse, szdtv6l6sa vagy

me sszrinds kdrddsdben.

A szavazfs rendje
12.8

A kcizgytildsen lal<6sonkdnt csak egy-egy szavazatot lehet figyelembe venni. Amennyiben egy
lak6son beltil ttibb szavazSsrajogosult van, ajogosultak megegyezdse szerinti szemdly, mint

....4sr.,.1. 5.4.93.? 2.74.:1.:33

dr.
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12.9 A kozgytills az alapszabllyr6l, m6dosft6s6r6l

a jelenl6vo tagok kdtharmad6nak ,,IGEN"

szavazat|val dcint.

12.10

A kcizgyiilds a lak5sszcjvetkezet egyestildse, szdtvSl|sa kdrddsdben az dsszes tag kdtharmadilnak
,,IGEN" szavazathv al dont.

l2.ll

A

kcizgytildsnek a lak6sszcivetkezet megsztinds6nek kdrdds6ben az osszes tag rcszveteldvel
megtartott kcizgyril6s - egyhangri dcjntdse ,,IGEN" szavazata sziiksdges.

-

12.12 A kdzgyrildsnek titkos szavazdssal kell megv6lasztani,
(e

12.13

I

nok,

e

ln

cikhelyett es, igazgato shg

tagtr

ait, fe lti gye I o

b

felmenteni a szovetkezet tisztsdgvisel6it
i

zto st).

Titkos szayaz6s esetdn a szavaz6lapok elkdszitdse, azok l<ioszthsa, a szavaz6 urna biztosithsa,

a

titkos szavazds rendjenek ismertet6se, lebonyolft6sa, a 3 tagu, a kdzgyiiles 6ltal villasztott
Szav azatszhml 616 B izotts 69 feladata.

12.14 Titkos szavazds esetdn a szavaz6
Bizotts6g vegzi.

12.15 A

A

urn6ba leadott szavazatok szhml6l6s6t,

a Szavazatszdml|l6

szavazatok szhml6l5s6n6l megfigyel6kdnt b6rkijelen lehet.

szavazatsz6ml6l6s eredmdnydrol feljegyzdst

kell kdsziteni, amelynek a kovetkezoket kell

tartalmaznia;

l2.l5.l
12.15.2
12.15.3

lZ.l5.4

A szavazat szdml6l6 bizottsilg tagf ainak nevdt;
A kiosztott szavaz6lapok szdmirt;
A szavaz6 urn6ba leadott szavaz6lapok szdm6t;'
Az ervdnyes 6s drvdnytelen szavazatok sz6mht;
A titkos szavaz|s eredmdnydt;

12.15.5
12.15.6 ASzavazatszdmlill6 Bizotts6g esetleges dszrevdteleit, megjegyzdseit;
12.15.7 A bizottsdg tagjainak al6ir6sit.

12.16 A

szavazatszhmlillils eredmdnydrril kdszi.ilt feljegyz6st a kozgyrildsrril kdsztilt jegyzokcinyvhoz
csatolni kell, ds tov6bbiakban azzal egyiitt kezelendo. A leadoff ds cisszeszdmolt szavaz6
lapokat minimum 60 napig, a bizottsdg tagtrai 6ltal lezdrt es alilirt horitekba, a szcivetkezet
p6ncdlszekrdnydben meg kell orizni. Amennyiben az igy meghozott hatdrozatot 60 napon beli.il
nem t6madja meg senki a bfr6s6gon, ellene kifbg6st nem emel, rigy a 60. napot kcjvetoen a
szcivetkezet igazgatos|ga, a soron kovetkez6 iildsdn megsemmisiti azokat. A megsemmisftds
tdnydt, az igazgat6sdgi i.ildsrol kdsziilt feljegyzdsdben rcigziteni kell.

12.17 A kozgytildsen jegyzokonyvet
12.17.l Kozgytil6s helydt

kell felvenni, amelynek a kcjvetkez6ket kell tartalmaznia

ds id6pontjrit.

.2 Levezeto elnok, a jegyzokdnyvvezeto ds a hitelesftdsre megv6lasztott 2 tag nevdt.
| 2. | 7 .3 Me gj e ent ta gok szitmdt, a hatSr ozatkdpe ssd g me gilllapitlsht.
12.17 .4 Meghfvottak nev6t.
12.17

I
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A vita sor6n felsz6laltak

nev6t, cfmdt ds a felsz6lal6s ldnyegdt, az arra adott
villaszokat.
12.17.7 Ahatfuozatokat 6s a szavazSs adatait.
12.17.8 Y6laszt6s esetdn annak pontos lefoly6s6t.
12.17.9 A levezeto elntjk, a jegyzokdnyvvezeto 6s a hitelesit6 tagok al6iris6t.
Az irSsban foglalt jegyzokcinyv melldkletekdnt kell csatolni 6s meg6rizni a kcivetkezoket:
12.17.6

12.18

u.7IlB.fszt.Z.

12.18.1 A meghfv6 egy pelddnySt.
12.18.2 A jelenl6ti iveket.
12.18.3 Az igazgat6s6g ds a feliigyelo biztos, konywizsg6l6 fr6sbeli besz6mol6it
iiljekoztat6it.
12.18.4 Titkos szavazSs esetdn a szavazatok cisszesz6mlillisdrol kdsztilt feljegyzdst.

12.19 A kdzgyfildst

6ltalSban a szcivetkezet elnoke vezeti le kivdve, ha valamelyik napirendi pontban
drintett a szemdlye, illetve ha valamely tag inditvdnyozitsitra a kozgyiilds mdst villaszt meg
levezet6 elncjknek. A kdzgyrilds levezetdsdt csak a lakiisszovetkezettagja vezetheti le.

12.20 .{

lakrisszcivetkezet tagSilt a kozgyiilesen a 2. sz. mell6klet szerinti meghatalmaziissal lehet
kdpviselni, amit a meghatalmaz6, a meghatalmazott ds 2 tan:iu sajrit kezrileg al6ir, vagy iigyvdd
ellenjegyez, illetoleg klzjegyzo hitelesiti. A lakdsszdvetkezeti tagokat kiairdlag egy mdsik
lukdssziivetkezeti tag kdpviselhet meghatulmazdssal. Nem tag lakristulajdonos is
kdpviseltetheti maght meghatalmazSssal tan6cskozdsi joga, illetve lak6sdval kapcsolatos fizetdsi
kcjtelezettsdge ine k elo irds6ra ds telj esf tdsdre vonatkoz6 i.igyekben.

12'21 Az igazgat6sdg a kcizgyrildsen

hozott hatdrozatokat a kdzgyrilds megtart6s6t6l sz6mitott 30
napon beliil a tagoknak irflsban (elektronikus form6ban vagy postalilda :utjhn, valamint ki.ilcin
ir6sbeli kdrdsre postai fton, a koltsdgek felsz6moldsdval) megki.ildi. Ezt a rendelkezdst kell
alkalmazni a nem tag tulajdonos esetdben a lak6s6val kapcsolatos fizetdsi kcitelezettsdgek
el o ir is6r a, te lj e s (td s dre v onatkoz6 hatir ozatok koz 6 sdre i s.
I

Az ir{sos szav azfsra vonatkoz6 elt6r6 szabdlyok

12'22 A tagok -

a rendes dves kcizgyiilds, valamint a 12.1.1- 12.1.8 pontokban felsorolt kcizgytildsi
- akozgyiilds cjsszehfv6sa ndlktil fr6sban is szavazhatnak. az ul,ibbiuk

hat6skcircjk kivdteldvel

szerint:

12.22.1 Az igazgat6s6g a szavazdsra feltett tigy ldnyegdt trjmriren risszefoglal6 ds a dontdshez
sziiksdges informrici6kat tartalmaz6 fr6sos thjekoztat6t, az epiletek ldpcs6h6zaiban
kifiiggesztett hirdetmdny utlitn, a szcivetkezet honlapj6n teszi klzze, vagy a tag 6s nem
tag tulajdonosok, kolts6gtdrftds ellendben kdrhetik hogy annak postai fton, vagy
szemdlyes kdzbesftdssel val6 eljuttatris6t.
12.22.2 A tdjdkoztat6hoz csatolni kell egy szavaz6lapot, amely tartalmazza az eldcintendri
kdrddst/k6rddseket, 6s lehet6vd teszi, hogy a szavaz6lapon tag az illtala hozott
drintdst/dcjntdseket (amelyek ,rlgen", ,rNem', vagy ,rTart6zkodom,' lehet)
megjeldlhesse.
u.,.E"fszt,2,

2700.
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t2.22.3

A

tdjekoztat6ban meg kell hatdrozni a szavazatok igazgat6srighoz va16 eljuttatilsfinak
hatfuidejdt, ami nem lehet kevesebb 8 napndl, de nem tdbb 30 napn6l.

A

szavaz6 a szavaz6lapot lead6s elott al6ir6sdval 6s az ajt6szim megjeloldsdvel
hitelesiti. Lak6sonkdnt egy szavazat adhat6 le. Amennyiben egy lakrisb6l tc;bb
szav azat d rkez ik, szav azatot drvdnyte en nek ke I I m i no s f ten i.
12.22.5 A szavazat drvdnyes, ha a szavaz6sra jogosultak tObb mint fele drvdnyesen szavazott.
Hatdrozalth a javaslat akkor v6lik, ha az ervenyes szavaz6k tobb mint fele ,,Igennel"
12.22.4

I

szavazott.

t2.22.6 Azokban az iigyekben, amelyekben a lak6sszdvetkezeti torvdny, Alapszab6ly vagy az
Igazgatoshg minosftett tdbbsdget ir elo, akkor a tagok 213-nak, illetve a jogszabillyban
eloirt esetekben 4 I 5 -enek,,Igen n el') szav azata szi.iks6ges.
12.22.7

A

szavazat drvdnyes, ha a szavaz6lapon kdrddsenkdnt egy vlIasz egy6rtelmtien van
a szavaz6lap hat6ridon beltil a lak6sszdvetkezethez visszadrkezett 6s a

megjeldlve,

szav az6 azt h ite les ftette.

t2.22.8

12.23

A

szavazatok cisszesz6ml6l6s6t 3 tagl6 a kozgyrilds 6ltal v|lasztott sz6ml6l6 bizotts6g
v6gzi. A szavazatok szriml6klsin6l megfigyel6kdnt brlrki jelen lehet.

t2.22.9 A szavazatok osszesz6ml6l6sin6l a 12.18 ds a 12.19 pontban leirtak kell elj6rni.
t2.22.10 A szavazds eredmdnydrol az igazgat6s6g, a szavazatok lead6si hat6ridejdt krivet6 30
napon beliil ad tdjekoztatot az dpiiletek minden lepcsohindban kifi.iggesztett
hirdetmdny ittjiln. a tag ds nem tag tulajdonosok, kciltsdgtdritds ellendben kdrhetik hogy
annak postai irton, vagy szemdlyes kdzbesitdssel val6 eljuttat6s6t.
12.22.11 Az fr6sbeli szavazhst - elore meghatdrozott napirenddel - elrendelheti az igazgatoshg
akkdnt is, hogy azon csak a tagok vesznek rdszt, akiknek az ingatlanfitvagy m6s jog6t
kozvetleniil drinti a szavazds thrgy a.
t2.22.12 Az igazgat6sdg - elore meghathrozott napirenddel - elrendelheti a rdszkcizgyiilds
osszehivris6t is, amelyen csak azok a tagok vesznek rdszt, akiknek az ingatlandtvagy
mds jog6t kcjzvetleniil drinti a szavazds tfugya.
A lak6s6val kapcsolatos fizetdsi kotelezetts6geinek eloirSshra ds teljesft6sdre vonatkoz6
napirendi pontok szavaz,ilsin a nem tag tulajdonos is rdszt vehet. Ezekben az esetekben a
hatfuozatkepessdg meglllapftilshnd[ valamint a szavazatok szdml6l6sdn6l a nem tag
tulajdonosokat is figyelembe kell venni.

12.24 A Lak6sfenntart6 szcivetkezet az egyes dptiletekben lak6 tag lakSstulajdonosok kcizcissdgeit
helyi iinkorminyzati egys6geknek ismeri el. Javaslataikat az igazgat6sdg kciteles
megtdrgyalni.
l1
r

3.1.

lgazgat6shg, igazgatils 6 g el n iike

A

lakdsszcjvetkezet kcizgyiildse tagjai krizi.il, 5 dves idotartamr a 3 tag(t igazgat6 s6got ( I e l nrikdt,
szavazhssal viiasztja meg. Az igazgat6silg

I K606#fi6frrietta
i.igyv6d
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13.2.

Igazgat6s6g tagtr|vh elnokdvd,
I

13.3.

ak6

ss

z

illetve

csak termdszetes szemlly,

elncikhelyettesdvd

rjv etke zet tagtr a v 6l aszth ato .

Az igazgat6s6g akozgytilds hat6rozatainak, az Alapszabdlynak 6s m6s a lak6sszcjvetkezeteket
drinto jogszabrilyoknak megfelel<len irSnyitja a lakrisszrivetkezet tevdkenysdgdt. Ennek
keret6ben:

13.3.1 Kialakftja 6s miikodteti

a

lak6sszcjvetkezet munkaszervezetet

6s gyakorolja

a

hat6skcjrdbe utalt munk6ltat6i jogokat.

13.3.2 Dont minden olyan tigyben, amely nem tartozik akozgyiilds, vagy

lakdsszovetkezet

valamely m6s szervdnek hat6skdr6be.
| 3 .3

.3

Gbndos kodik a kcizgyiiles h athrozata inak vdgrehajt6s6r6

|.

a lakdsszcivetkezet gazd6lkod6s6t, sz6mvitelidt, tigyviteldt,
gondoskodik a vagyon hat6kony mtikrjdtet6sdrol (kezelds, hasznositris, meg6v6s).
13.3.5 Gondoskodik a kcizcjs koltsdg, a p6tbefizetdsek 6s mdshozzhjdrulSsok beszeddsdr6l, a
b e fi z etd s e k ny ilv 6ntaft6s 616 1 d s ren d e ltetd s s zeri f elhasznill6s 61 61 .
13.3.6 Elj6r a fizetesi kotelezetts6geit nem teljesft6 tag ds nem tag lakristulajdonosokkal,
illetve hasznosft6kkal szemben.
13.3.4 Irrinyitja 6s ellenorzi

13.3.7

Folyamatosan drvdnyesfti a lal<Ssszovetkezet k<jveteldseit.

i3.3.8

Dcint a tagfelvdteli kdrelmekr6l ds a kizdr6sr6l.

13.3.9 Ellen6rzi az dpiiletek illlapotit, gondoskodik azok karbantartSs6r6l 6s iizemeltetdsdr6l.
13.3.10 Dtjnt az iJizemeltetdsi kciltsdgeket drinto 6remelds mdrtdkdnek megfelel6 kcizds
kciltsdgemeldsr6l, esetleges p6tbefizetesekrol.

13.3.11 Gondoskodik a tagok Sltal nem haszn|lt helyisdgek, teri.ileteknek es az dpiiletek
falainal<, tet6terdnek hasznosft6s616l.

13.3.12 El6kdsziti a kozgytilds dtjntdsi kcjrdbe taftoz6 eloterjesztdseket.
13.3.13 Azlgazgat6s6g, az elncik tisztsdgdt betdlto szemdly mand6tum6nak lej6rati id6 el6tti
megsztin6se (hal6la, tags6gi viszony megsztindse, lemond6sa, vagy 90 napot
meghalad6 alkalmatlans6ga) eset6n koteles, a mand6tum megszrindsdt kdveto 45
napon beltil rendkfviili kdzgyiil6st cjsszehivni, az irj elnok megvSlaszt6sa drdekdben.
13.3.14 Az lgazgat6sSg tevdkenysdgddrt a kdzgyiildsnek taftozik felelossdggel. Evente
legal6bb egyszer besz6mol a Kdzgyfillsnek a lak6sszovetkezet vagyoni, pdnziigyi
hely zetdr 61, v al am int az i gazgat6s6 g tevd kenys d gdr6 l.
13.3.15 Ell6tja az Alapszabilly szerintrShfuul6 egydb feladatokat.

13.4.

Igazgat6sdg, atag vagy nem tag tulajdonos lakris6nak elidegenftdse esetdn kdrdsdre k<iteles

l5
napon beli.il a lakrissztivetkezettel szembeni kciltsdgtartozhsr6l, annak osszeg6rol, illetve
kiegyenlftdsir6l fr6sbeli nyilatkozatot adni.

13._5.. Azigazgat6s6g kdteles a lak6sszovetkezet eredmdnyes miikcjddsdt
Dl
27fi)

|(aii;gdfd

Ce

ggal ekisegiteni, tevdkenysdgddrt a kcizgyrildsnek felel6s.
'2,

Te

Asz.t

adfu-Aetlietta
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13.6. Az

igazgatosdg felel6s a lak6sszrivetkezet kezeldsdben l6vo vagyon rendeltetdsszeni
hasznilatfllrt, gyarapitdsheft, valamint a lak6sszdvetkezet tulajdonriban ldv6 vagyonthrgyak
karbantartirsridrt ds 6llaguk meg6v6s6drt. Ennek drdekdben az igazgatSs6g gondoskodik a
felfjft6sok, beruh6z6sok el6kdszftdsdr6l, megszervezdsdrril 6s lebonyolltds6r6l

13.7.

Gondoskodik a lak6ssziSvetkezet tulajdon6t kdpezo lak6ingatlanok zavartalan iizemeldsdr6l,
hasznosftSs6r6l. A lak6sszovetkezet tulajdon6ban ldvo lak6sok, helyis6gek ds egydb terilletek
haszn|lathr6l ds hasznosftSs6r6l, a lak6sszcivetkezet gazdasSgi tevdkenysdgdnek keretein beliil
az igazgat6s6g dont.

13.8. Az igazgat6s6g a szcivetkezet 6ltal ldtrehozott, vagy a tcibbsdgi tulajdonri

v6llalkoz6sban

gyakorolja a szovetkezet nevdben a tulajdonosijogokat.

13.9. Az lgazgat6s6g sztiksdg szerint, de legal6bb negyeddvente

iildsezik, melyet az igazgat6shg
elnoke hiv cissze, de a.kdt igazgatosdgi tag indokolt kdrdsdre az igazgatosrig tildsdt 3 napon
beli.il <jssze kell hfvni. Alland6 meghivottk6nt, szakdrt6i tandcskozdsi joggal a feliigyelo biztos
szi.iks6g esetdn m6s szakdrt6 vagy tigyvdd is rdszt vehet az igazgat6s6g tildsein.

13.10.

Azlgazgatoshghatdrozatkdpes, ha a tagok kdtharmada jelen van. Azlgazgat6silg6ltal6ban nyflt
szavazissal, egyszedi sz6tcibbsdggel hozza hatdrozatait. Szavazategyenl6sdg esetdn az elnok
szavazata dont. B6rmely igazgat6siryi tag inditvhnyozhatja, hogy valamely i.igyben titkos
szavazdssal tort6njen ahat|rozathozatal. Az inditvilnyrol azlgazgat6sdgnyilt szavaztissal ddnt.

13.11. AzIgazgat6s6g tildseirol Eml6keztet6 kdsztil, amely

tartalmazza a megvitatott napirendeket
ahozotthatfuozatokat. Az Emldkezteto elkdszitds 66rt az igazgat6s6g elncike felelos.

6s

13.12. Az elncik akadillyoztatSsa esetdn, azigazgat6s6g nevdben az elncjkhelyettes jogosult eljdrni.
13.13. A lakiisfenntart6 szcivetkezetet, a kozgyrilds iital megvillasztott igazgat6sdgi tag is kdpviselheti,
cdgjegyzdsnek drvdnyessdgdhez azonban kdt kdpviseletijogkcirel rendelkez6 szem6ly egyilttes
alilirdsa szi.iksdges.

13.14. Az elncjki tisztsdg id6 el6tti megszrindse (13.3.12 pont)

eset6n az rij elniik megvillasztilshigaz
elntikhelyettes tigyvivo eln<jkkdnt jhr el. Erre az idoszakra az elnoknek jhr6 juttatlsok ar6nyos

rdsze

illeti meg.

13.15. Az elniik gondoskodik

6s

jogosult eljirni:

13.15.1 Gondoskodik a tagok bejelent6seinek, panaszainak 6s kdrelmdnek elintdzdse tigy6ben;
13.15.2 a feliigyel6 biztos, illetve az illetdkes hat6sSgok, szakdrtok vagy egydb ellenorzo
szervek riltal me 96ll apftott hiilnyoss6gok i ntdzdsdr6 | ds kij avit6s6r6l ;
13.15.3 a lak6sszovetkezet belso szabdlyzatainak - Tiizvddelmi Szab6lyzat, Munkavddelmi
Szab|lyzat, stb. - betart6s6r6l, illetve azoknak a jogszabillyi viitozdsokat krjveto
m6dosit6s616l.

13.15.4
Df

az egyeb jogszab|lyi

l(a'i0S

Ligyv6d

rendelkezdsek betart6s6r6l,

a t6rsadalmi egyiittdldsnek

a

etkezet ,,H5zirend"-jdben ellirt szabhlyai drvdnyre juss:ir6l. Indokolt esetben
st az illetdkes hat6s6gh oz irhnyitja.

O'lo
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Kiilcsey

13.15.5 Gondoskodik tovribbri a szovetkezet tulajdonrit kd,pez6 ldtesftmdnyek, teriiletek
hatdkony hasznosit6s6r6l, ennek keretdben el6k6sziti 6s megkdti a b6rleti, illetve
haszn|lati szerz6dd seket.
13.16. Az elntjk feladatfit munkaviszony keretdben l6tja el, a vele kapcsolatos munk6ltat6i jogokat a
kcizgytilds gyakorolja. Kivdve a szabadsSg 6s az igazolt t6volldt engeddlyezdslt, amelyet az
Igazgat6sdg gyakorol.

13.17. Az elncjk a kdzgyrilds 6ltal meghatdrozott mdrtdkri munkabdrben rdszesiil, amely minden dvben
a KSH iltal kozzetett, hivatalos, infl6ci6s r6t6val ds a jogszabdlyok 6ltal el6irt kdtelez6
bdremelds mdrtdkdvel emelkedik. Az elncjk ezen feliil, a jogszabitly figyelembe vdteldvel
kcizlekeddgi kdltsdgtdrftdsben is rdszestil. A kozgytilds jogosult tov5bb6, az elncjk r6szdre,
tevdkenysdgdnek cisztcjnzdse, elismerdse cdlj6b6l prdmiumot, illetve jutalmat meg6llapitani.

13.18.

Az elncik a

lak6sszovetkezetnek a fenntartilshhoz 6tmenetileg nem szi.iksdges
kdszpdnzillomhnydt - az lgazgatosdg dontdse alapjin - az 6llam 61tal, vagy 6llami
kezessdgv6llal6s mellet forgalomba hozott drtdkpapfrokba fektetheti, vagy foly6szhmliln
lekcitheti.

13.19. Az elnok, halaszthst nem ttiro esetben, szemdlyes felelossdggel intezi a

lak6sszcivetkezet

gazd|lkodits6t, a lak6sszdvetkezeti vagyont, - tulajdont, illetve a szem6ly- ds vagyonbiztonsrigot

(balesetveszely,

hinak 6llagSt) 6rinto kdrddsben. Az igy megtett intdzked6sekrol

t6j 5koztatni az I gaz gat6s

6go

kdteles

t.

13.20. Az elnok a tevdkenysdgdrol kdteles az igazgat6s6got

rendszeresen,

de legalibb

havonta

thjdkoztatni.

13.21.

Az
i

igazgat6s6g hat6skcjrdbe tartoz6 egyes konkrdt feladatok elvegzesevel

az elnok

az

gazgatosdg tagtrait kti lcjn is megbizhatj a.

13.22. A

szcjvetkezetalkalmazottja, vagy m6s tagaz elnrjk fr6sbeli felhatalmaz6saalapjdn k6pviselheti
a szcivetkezetet egy-egy i.igyben.

12

Feliigyel6 biztos (a Feliigyel6 Bizottsig feladatkiir6t ell6t6 tiszts6gviseld)

14.1. A

kdzgytilds 5 6vi id6tartamra
munkaviszonyt nem l6tesit.

1 fo feliigyel6 biztost v6laszt, akivel a

lak6sszdvetkezet

14.2. A feltigyelo

biztos a tagok 6rdekdben a lak6sszrjvetkezet egdsz tev6kenysdgdre kiterjed6,
folyamatos ellenorzdst vegez. Ehhez a kovetkezo jogosftv6nyokkal rendelkezik:

14.2.1. A lak6sszdvetkezet szerveinek miikcjddsdvel ds a gazdillkoddssal kapcsolatos b6rmely
tigyet

14.2.2.

A

me gv izs g6lhat, a lak6s

s

zdv etkezet i ratai b a b eteki nth et ;

lak6sszovetkezet tisztsdgviseloitol, alkalmazottait6l, tagokt6l

ds nem

tag

lak6stulajdonosokt6l felvil6gosit6st k6rhet, amely felvil6gosft6s megad6s 6t, illetoleg M
iratok bemutat6s6t az erintett tisztsdgviselok ds az alkalmazottak nem tagadhatj6k meg.

y a jogszabrilyoknak, az alapszabiilynak, illetve a
6enj6rjon el.
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14.2.4. Inditv6nyozhatja az igazgat6sdg egdszdnek vagy egyes tagjainak
fel el6ssdgre von6s6t, a kcizgyrilds

14.2.5.

<j

felmentdsdt,

sszehiv6s6t.

Osszehivja a ktizgyr,ildst, ha az igazgatos6g az erre vonatkoz6 kotelezetts6gdnek nem
tesz eleget.

14.2.6. Az

a kdzgyiillsnek a lak6sszovetkezet
6ves besz6mol6 t6rgyhban dwdnyes hathrozat nem

dves besz6mol6 alapjdn vdlem6nyt nyilv6nit

gazd|lkoddsdr6l,
hozhat6.

e ndlktil az

14.2.7. Vdlemdnyt nyilvdnfthat a kozgyiles eld terjesztett mis besziimol6kr6l, jelentdsekr6l,
hatfu ozati j avas I atokr6

I.

14.2.8.

Javaslatot tesz a kdzgytildsnek a tisztsdgvisel6k dijazdsilnak az elnok prdmium6nak,
i lletve jutalm6nak, egydbjuttat6sainak me96llapit6s6ra.

14.2.9.

Tandcskoz6si

joggal, mint rilland6 meghivott, r6szt vehet az igazgat6shg tildsein,

tovhbbh jogosult drtesiilni

a ktils6 szerv

lak6sszovetkezettel kapcsolatos

ellen6rzdseirol, 6s annak eredmdnyeirol.

14.3. Az

igazgat6s6g, illet6leg a kdzgyiilds koteles drdemben megtdrgyalni a feliigyel6 biztos
javaslatait, indftv6nyait, 6s azok thrgyitban, a soron kcjvetkezo i.il6s6n hatirozatot hozni, illetve
rill6st foglalni.

14.4. A feliigyelti

13

biztos az dves rendes kozgytildsen tevdkenysegdr6l besz6mol a kcizgyrildsnek.

Tiszts6gvisel6k

15.1. A lakSsszovetkezet

tiszts6gviselfii: az igazgat6shg elncike, elnokhelyettese ds az igazgat6sdg

tagia, valamint a feli.igyel6 biztos.

15.2. A tisztsdgviselok

az ilyen tiszts6get betcjlto szemdlyektol 6ltal6ban elv6rhat6

gondoss6ggal

kotelesek elj6rni. Kcitelessdgeik megszeg6sdvel a lak6sszcjvetkezetnek okozott kfirert a polg6ri
jog szabdlyai szerint felel6sek. Nem terheli a fent emlftett felelossdg aztatisztslwisel6t, aki a
hatirozat ellen szavazott, vagy az intezkedds ellen tiltakozott 6s tiltakoz6sht az igazgatSsilgi
tildsr6l kdsztilt Emldkeztet6ben6gz{tik, vagy a feliigyel6 biztosnak ir6sban bejelentette.

15.3.

Ha valamely tisztsdgvisel6 megbfzathsa amegbizatds idotartam6nak lej6rta el6tt sziinik meg, rij

tisztsdgvisel6 megv6laszt|sa cdlj6b6l idokozi villasztSst kell tartani, amelynek szabillyai
megegyeznek a rendes tisztsdgviselo v|lasztds szab|lyaival. Az igy megvdlasztott tisztsdgvisel6
me gb izatSsa a kcjv etkez 6 ren d e s v 6l aszt|si g tafi .

15.4.

D

Amennyiben a tiszts6gviselo megbizatdsa - akir a megbizat6si idotartam 6nak lejdratdval, akdr
mris okb6l - rnegsziinik, a kozgytiles az rlltakinos szabrilyok szerinti rij tisztsdgvisel6t viilaszt.
Ha a megbizaths az id6tartam lejhrthval, lemond6ssal, felmentdssel vagy a tagsigi viszony
megsztindse miatt sztinik meg, a kdzgyrilds felkdrdsdre kciteles a megsziint megbizathsi
tisztsdgviselo - az rij tisztsdgviselo megvdlasztilsdig, de legfeljebb a megbiz6s megszrindsdt6l
i l*AgSf pgfib !p nap i g tigyv iv6 tisztsdgvi sel okdnt e ll 6tn i .
egy6ni ijgyv€d

2700

.2.

rigyv6d
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15.5.

Tiszts6gvisel6k 6s j eliiltek k6pesft6si kiivetelm6nye:

15.5.1 Az igazgatdsdg elndk, elnbkhelyettese tisztsdget betdltd szemdlynek az aldbbi
kiiziil valamely ikkel rendelkeznie kell :
felsdfokrt riilami iskolai vdgzettsdg, valumint szakirdnyrt dpilletilzemeltetdsi-,
litesftmdnygazddlhodrisi-, ingatlanhezelfii vilgy OKf-s tuirsashdzkezelfii

kdpesftdsek

a)

vigzettsdg;

b)

abban

az esetben,

amennyiben

a

megvdlasztott elndk, eln\khelyettes

kdzgazdasdgi-, pdnzilgyi-, illetve mifszaki mdrndk diplomdval rendelkezik, nem
k dv et elmdny, h o gy r e n d el k e zzen dp

ill et il zem elt et d s i-, I dt e s [t md ny g azddlk o dtis i-,
ingatlankezelflivagy OKJ-s tdrsushdzkezelfiivdgzettsdggel;
abban az esetben, amennyiben a megvdlasztott elndk, elndkhelyettes
- drettsdgi ds pdnzilgyi-szdmviteli ilgyintdzdi vigzettsdggel vagy
- drettsdgi ds mirlegkdpes kdnyvelfii vdgzettsdggel
rendelkezik, akkor kdvetelmdny, hog! legaldbb 5 dves folyamatos - az adott
teriileten elvdgzett - szakmai gyakorlatot hitelt drdemlflen bizonyftani tudjon ds
'
rendelkeaen szukirdnyrt dpilletilzemeltetdsi-, ldtes{tminygazddlkodtisi-,
ingutlankezelfii vagy OKJ-s tdrs ash dzkezelfii vdgzetts dggel is.
Az igazgat6shgtaginak minimum kcizdpfokri 6llami iskolai vlgzettseggel kell rendelkeznie.
15.5.2 A feliigyeletet el16t6 tisztsdgvisel6nek minimum kcizdpfokri 6llami iskolai ds legalibb
kdzdpfokri kSzgazdasdgi-, penziJ'gyi, szal<kdpzett tirsashdzkezelli szakmai
vdgzeltsdg, vagy ezeken a szaktertileteken szerzett fels6fokf 6llami iskolai vdgzettsdg
kell, illetve legal6bb 3 dves szdvetkezeti, tilrsashiz kezeloi, feli.igyel6 bizottsilgi
gyakorlat szi.iks6ges.

.
c)

l5.6.

Nem lehet tisztsdgviselo, aki dletdnek 75. dletivdt bethltbtte;

15.6.1 Aki
15.6.2 Aki

nem tagtra a lakdsszovetkezetnek;
bi.intetett elodletri;

5.6.3 Akit, a Bir6s6g cselekvok6pess6get

korl6toz6 vagy kizhro gondnoksdg al6helyezett;
15.6.4 Akit kciziigyek gyakorl6s6t6l, valamely tevdkenysdg folytat6s6t kizfiro foglalkozdst6l
eltilt6s hat|lya alatt 6ll, az ftdletben megjelcilt tevdkenysdget folytat6
lak6sszovetkezetn6l;
15.6.5 Nem jeldlheto ds villaszthato meg tisztsdgviselonek, aki ellen a v6laszt6s idopontjdban
sz6nddkos brinc sel ekmdny elkcivetdse m i att vridat eme ltek;
15.6.6 Aki lakSsszovetkezetn6l folytatott tevdkenysdgdvel osszefiiggisben keletkezeff,
joger6sen meg6llapitott fizetdsi kcitelezettsdgdnek nem tett eleget;
1

15.6.7 Akinek
Dt

KalilE|{

a

tisztsdgviselo viiaszt6 kcizgytildsig, a jelolds elfogad6sakor,
etkezet feld b6rmilyen jogcimen tariozdsavan;

a
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15.6.8 Kozeli

hozzdtartoz6k 6s 6lett6rsak nem lehetnek ugyanannak a lakdsszcjvetkezetnek a
tisztsdgvisel<ii.

15.6.9 Az igazgat6s6g elntike ds tagjai nem v|laszthat6k meg feltigyelo biztosnak,

a

feltigyelo biztos nem lehet tagtra az igazgatoshgnak.
15.6.10 Ha a tiszts6gvisel<5vel szemben kizhr6 ok, vagy a tisztsdg betoltds6vel risszefdrhetetlen
kciriilmdny meriil fel, kdteles azt a tudomhsszerzdst kcjvet6 15 napon beltil elh6ritani,
6s ezt a kdzgyills feld hitelt drdemloen igazolni. Amennyiben erre a megjelcilt
hat6ridon beliil nem keriil sor, tisztsdgviselo megbizat6sa megsztinik, ds a kozgytildst
azonnali hat|llyal cjssze kell .hfvni a tisztsdgvisel6 felmentdse ds rij tisztsdgviselS
v.6laszt6sa cdlj6b6l.
Amennyiben a tisztsdgviselo a kizSro okot vagy rjsszefdrhetetlen kririilmdnyt a
kozgyiildsig elhfiritja, 6s azt, hitelt drdeml6en igazolj a, a kdzgyril6s eltekinthet a
felmentdst6l.
15.7

.

A tiszts6gviseld megbizatdsa megsziinik

15.7.1
| 5 .7

.2

Amegbizatds id6tartamilnaklejirtSval, illetve a 75. dletkor betdltdsdvel;
lak6sszovetkezeti tagsit gi viszony megsztindsdvel ;

15.7.3 kizfiro okot vagy az dsszef6rhetetlensdget

annak felmeriildsdtcil sz6mitott l5 napon
beliil nem sziinteti meg, ds ennek tenydthitelt drdeml6 m6don nem igazolja;
15.7.4 kcizgytilds felment6 hatdrozat|val, annak jogerrire emelkeddsekor, ha tisztsdgviselo
tevdkenysdgdvel osszeftiggdsben a szcivetkezetaek sz6nd6kos k6rt okoz, vagy a
lakdsszcivetkezeti torvdnyben 6s az Alapszabillyban foglalt kcjtelezettsdgdnek, az
ismdtelt szabillyszerti felhiv6st6l szitmitotttizendt napon beltil nem tesz eleget, illetve
nem bizonyitja, hogy a kcitelezettsdg elmulaszthsa rajta kiviil 5ll5 ok kovetkezmdnye;
15.7 .5 tisztsdgviselo hal6l6val;
15.7.6 kcizgytildshez, vagy azlgazgat6shghoz intezettjegyz6krinyvbe mondott sz6beli vagy
fr6sbeli lemondrissal;

fj

megbizatdsu tisztsdgviselok kotelesek a feladatkciriikkel
kapcsolatos fitadils-drfr/etel tdnydt, a szi.iksdges dokumentumokat, illetve a befejezetlen.
folyamatban ldv6 iigyeket jegyz6kcinyvben rogziteni, amelynek tartalmaznia kell a
megsztint megbizatdsi tisztsdgvisekinek az iltadott dokumentumokm vonatkoz6
teljessdgi nyilatkozatfit. Az fitadhs-fitveteli elj6rrist az ij megbizatdsi tiszts6gvisel6
megv6laszt6s6t kcjveto harminc napon beli.il le kell folytatni

15.7.7 megsztint ds az

16.

Alak6ssziivetkezetmunkaszervezete

16.1. A Lak6ssztivetkezet

a munkaszewezetebe a feladatok ell6t6s6hoz szi.iksdges munkakcirrjkre az
lgazgatosilg, az 6ltal meghathrozott sz6mri munkav6llal6t alkalmazhat. Az alkalmazottak jogait

zt'2'
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16.2. A

u.7IlB.fszt.2.

lak6sszdvetkezet alkalmazottainak munkaviszony6ra

a

hatdlvos Munka Tcirvdnvkonvv

eloir6sait kell alkalmazni.

V. TULAJDONI ES HASZNALATI VISZONYOK

17.

A lak66ptiletekben

a lakdsok a tagok ds nem tag tulajdonosok ds a lak6sszovetkezet tulajdon6ban

6llnak.

17.1. A tagok,

ds nem tag tulajdonosok lakdsdhoztartozik ktilcincisen:

17.l.l

A lak6sok nyillszSro szerkezeti (ajt6, ablak), valamint a lakiisokhoztartozl erkdlyek
vas- ds iivegszerkezetei.

.1.2

A lakrisok belso hatdrol6 feliiletei (falfeliiletek, mennyezet, padl6).
17.1.3 A lak6sokban ldv6 vizvezetekh6l6zat, az iltmeno csapt6l a fogyasztoig, valamint
l7

a

melldkvizmdro fogyaszt6i berendezdsek, mosd6k, mosogat6k ds egydb felszerel6sek.
17.1.4 Az elektromos vezetdk h6l6zat a mdr6k6sztildkt6l afogyaszt6ig, valamint a fogyaszt6
kdsziildk.

17;7.5

A

gdzvezetdk

a lak6sban l6vo elzirocsapt6l a fogyaszt6ig, valamint a

fogyaszt6

kdszi.ildk.
17

.1.6

A lak6sokban ldvo frit6testek

17.1.7 A lak6sokban

ds tartozdkaik.

16vo kaputelefonok 6s

a hozz6 tartoz6 vezetlk a lepcs6hilzi

eloszt6

dobozig.

17.1.8 A

lak6sokban felszerelt ds bedpitett egydb magrintulajdonri kdszi.ildkek, berendezdsek

ds britorok.

17.2. A

tagok ds nem tag lakristulajdonosok tulajdon6ban ldvo berendezdsek, kdsztildkek ds
felszereldsek javit6sSnak, p6tl6s5nak, hitelesitdsinek koltsdgei az drintett tulajdonosokat
terhelik.

17.3.

A lakdsszcivetkezet tulajdon6ban

17.3.1
17.3.2
17.3.3
17.3.4

XXL
1211 Budapest, XXI.
1211 Budapest, XXI.
1211 Budapest, XXI.
17 .3.5 121 I Budapest, XXI.
17 ,3.6 121 I Budapest, XXI.
17.3.7 l2l2Budapest, XXL
17.3.8 1214 Budapest, XXI.
17.3.9 l2l4Budapest, XXI.
18.

1215 Budapest,

6116

lak6sok:

Ker. Ady Endre

it

53.Fszt.2"

Ker. Petz Ferenc utca4-6.Fs2t.2.
Ker. Kossuth Lajos utca7llB.Fszt.2.
Ker. Kossuth Lajos utca7llB.Fszt.2.
Ker. Kossuth Lajos utca79lB.Fszt.2
Ker. Kossuth Lajos utca94lA. Fszt.2.
Ker. Gcirgey Artrir tdr L Fszt. l.
Ker. Reggelutca l0.Fszt.2.
Ker. Nyirfa utca 10.Fs2t.2.

tulajdondban :ill a lak66ptiletek tiibbi r6sze, igy kiiliiniisen:
u, 9, fszt,
713067

2
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19.1. Az epilet kcizos haszn|latdra

u.7tlB.fsrt.2.

szolg6l6 teriiletei, helyisdgei kiikjncjsen:

.1

A pincdk, hcikozpont helyisdgei, szerel6szintek
19.1.2 A kapualjak, illetve azepiJ'letbejhrati ajtajai.
19.1.3 A ldpcs6h6zak 6s folyos6k.
19.1.4 A krizponti berendezdsek helyisdgei.
19.1.5 A szilrit6helyisdgek.
19.1.6 A gyerekkocsi 6s ker6kp6rt6rol6 helyis6gek.
19.1

19.1.7 A

19.2.

ds tet66tj6r6k.

szemdttdrol6, szemdtledob6 helyisdgei 6s berendezdsei.

Az lpiletszerkezetek ki.iloncisen:

19.2.1 Az dptiletek alapjai, a falazat vfzszintes 6s fiigg6leges teherhord6- ds tart6szerkezetei.
19,2.2. Alak6hdzak korl6tjai, bejhrati ds kij6rati oszlopai, mellvddjei a ldpcs6k.
19.2.3. A csapad6kviz elvezeto rendszerek.

19.3.

A kdzponti berendezdsek ki.ikjnosen:
I 9.3

.1

.

19.3.2.

19.3.3.
19,3.4.

i9.3.5.
19.3.6.

A felvon ok, szellSzteto berendezdsek.
A vizvezetek h6l6zat a fovizm&6tiil a lak6sokban ds nem lak6sc6lj6t szolgil6
helyisdgekben l6v6 berendezds dtereszcsapjriig, illetve a mell6kvizmdr6 6r6ig, tov6bbri
a lak6sszcjvetkezet tulajdondban 6ll6 helyisdgekben felszerelt berendezdsek is.
A szennyvizh\l6zat a telekhat6rig.
Az elektromos vezetdk h6l6zatok ds fogyaszt6 kiilon szerzoddsben megiillapitott
csatlakoz6si pontj6t6l, a maghntulajdonban ldvo lak6sokban, ds nem lakrisc6lj6t
szolg6l6 helyisdgekben, a fogyaszt6i mdr<ikdszi.ildkig, a lakiisszdvetkezeti tulajdonf
helyisdgekben a fogyasztoivezetdk valamint az cisszes berendezds ds felszerel6s.
A gflzvezetekh6l6zat az ingatlanon ldv6 elz\r6 szerkezettiSl a mag6ntulajdonban ldv6
lak6sok fogyaszt6i k6szi.il6k elz\ro csapj6ig, a lak6sszovetkezeti tulajdon0
helyisdgekben a fogyasztoi vezetek valamint az cisszes berendez6s ds felszerelds.
A melegvfz szolg6ltat6 csorendszer afogyaszt6i h6kcizpont ut6ni helyisdgekben, nem
lak6s celjdra szolg6l6 helyisdgekben a fiitotestek is, illetve a fovizmerotol a
lak6sokban ds a nem lak6s cdljdt szolgitl6 helyis6gekben l6vo melegviz szolg6,ltat6
berendezdsek 6tereszt6 csapj|ig, a lak6sszovetkezet tulajdonriban ldv6 helyisdgekben a
berendezdsek ds a felszereldsek is.

19.3.7. A kaputelefon

ds felcsenget6 berendezds ds

ahozzhtaftoz6 vezetekhill6zat a l6pcsohSzi

eloszt6ig.

19.3.8. Tov6bb6 minden olyan berendezds (pl. felsz6ll6 szilraz-ttizivizvezetdk rendszer),

sta[d@rr)€XI. Kossuth L. u. 7llB
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A lakrisszcjvetkezet cdljrit szolgdl6 m6s ldtesftmdnyek,

ds mtikdddsdhez szi.iksdges helyisdgek ds

berendezdseikkel egyiitt.
19.5.

A

lak6sszcjvetkezet tulajdonSban 6ll tov6bb6
b a n b ej e gy z ett frj I dte rii I et.

a

lak6hSzakhoz tartoz6,

az

ingatlan

ny ilv ilntartits

VI. A LAKASSZOVETI<EZETI TAGSAGI VISZONY
20

A tagfelvdtelrol azlgazgatoshg dcint a felvdteli k6relern benyrijtdsdt krjvet6 legkozelebbi iil6sdn,
de legk6s<1bb a benyrijtrist kciveto 30 napon beliil. A dcintdsrol a kdrelmezot 6rtes(teni kell a
diintdst kcivetri l5 napon beli.il. A tagfelvdteli kdrelmekrol, ds a hozott drintdsekr6l a Kozgytildst
tSjdkoztatii kell, a soron kovetkezo i.ildsdn.

21

Az igazgatos6g a tagokr6l 6s nem tag tulajdonosokr6l nyilvhntartitst vezet, amely - az ellenkezo
bizonyithsd,ig- igazolja atagsdgi viszony keletkezdsdt, fenn6ll6sra ds megsziindsdre vonatkoz6
adatokat. Nyilvdntartdst vezet tovhbbh az erintett tag ds nem tag tulajdonos kozizemi, illetve a
lakdssztivetkezet feld fenn6ll6 taftozisaival kapcsolatos adatokr6l, amelyrol a lak6ssz<ivetkezet
kizfuolag akdzijzemi szolg6ltat6knak ds a bir6s6gnak adhat thjdkoztatlst.

22

A tagfelvdteldt kdro kcjteles kozolni

a Nyilv6ntart6 lapon megadni a szi.iks6ges adatait (pontos
nev6t, szi.ilet6si nevdt, anyja nevdt, szi.iletdsi hely6t, idejdt, szemdlyi szSmitt, eldrhet6sdgdt,
vlszhelyzetben drtesitendo szemdly nev6t 6s telefonsz6m6! e-mail cimdt, a vele egyi.ittlak6,
egyiitt ktjltozo csal6dtagok, lakiis haszn6l6k adatait). Jogi szemdly, illetve nem jogi
szemdlyisdgi gazdashgi t6rsas6g tag esetdben , a cegtregyzdkszhmift, adoszhmSt ds a kdpviseletre
jogosult nevdt. A tag ezen adatainak v|ltozdsdt is koteles a szovetkezetnek 30 napon beli.il

bejelenteni.
LJ
^a

A lakfssziivetkezetnek az lehet tagja

23.1

Aki a lakdsszovetkezethez tartoz6 lak6ingatlanon beliili

z).2

V6llalja a lak6ssztjvetkezet fenntartdsi 6s mrikcjd6si cdljdnak megfelelcien eloirtfizetesi ds m6s

lak6s r6sz vagy teljes tulajdonosa, ds
frrisbeli nyilatkozatbanmaghran6zve krjtelezrinek ismeri el a lakrissz<jvetkezet alapszab|lyilban
foglaltakat.
kotelezettsdgek telj

L).J

es

ftdsdt.

Kiskoni szemdly nevdben torv6nyes kdpviseloje k6rheti a tagfelv6telt. A 14. dletdvdt betdltdtt
kiskorf maga is kdrheti a tagfelvdtelt, ehhez azonban tdrvdnyes kdpviseldjdnekhozz6jilrul6s6ra
van sziiksdg.

23.4

Ordkldssel nem keletkeziktagshgi viszony, az cjrrjkcjsnek kdrnie kell a tagfelvdtett.

23.5

Jogi szemdly, illetve nem jogi szemdlyisdgi gazdasilgi tiirsas6g tag
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23.6
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Nem utasfthat6 el annak a tagfelvdteli kdrelme, aki az elozo pontokban meghatilrozott
feltdteleknek megfelel.

23.7

El kell utas(tani annak a tagfelv6teli kdrelm6t, akinek a szovetkezet feld b6rmilyen jogcimen
fenndll6 tartozilsa v an.

23.8

Ha a lak6s t<jbb szemdly tulajdonhban 5ll, mindegyik tulajdonostrirs k6rheti tagkdnt val6
felv6tel6t. Ebben az esetben a tulajdonost6rsak az Igazgat6sSgnak bejelentett sz6viv6t
viiaszthatnak maguk k<jztil, aki a tagsrigi jogok tekintetdben nyilatkozik.

24

A tagsdgi viszony megsziin6se

24.1

A

lakdsszcjvetkezetben atagsitgi viszony megsztinik, ha:

24.1.1 ataghal6l6val;
24.1

24.2

.2

a tag kildpdsdvel;

24.1.3 atagkizhrds6val a lak6sszovetkezetb6l;
24.1.4 ha atag, a lak6sra vonatkoz6 tulajdonjoga megsziinik;
24.1.5 ha a lak6sszdvetkezet 6talakul, vagy jogut6d n6lktil megsztinik.
A, onkdnt"ss6g elvdnek megfeleloen a tag a lak6sszrivetkezetb6l kil6phet. A kil6pdsi
fr6sban

szhndekii

kell az lgazgat6shgnak bejelenteni. A tagsrigi viszony, a bejelentds h6napj6nak utols6

nap16n sztinik meg.

24.3

Azlgazgat6s6g a tagot hatfirozathval kizfuhatja:

24.3.1 Ha felsz6lit6s ellendre a tagsSgi viszonyb6l eredo kcitelezettsdgeinek a teljesitdsdre
vonatkoz6 felsz6lit6st6l szhmitott 30 napon beli.il nem tesz eleget. Nem teljesiti a
jogszabrilyoknak, az alapszab|lynak, valamint a lakdsszdvetkezettel kotott
szerzoddsdben foglaltaknak megfelelo m6don megrillapftott, a lak6sszcjvetkezettel
szembeni fizet6si (kcizcis kOltsdg), vagy egy6b p6tbefizetdsi kdtelezettsdgeinek.

24.3.2 A taggal

szemben az igazgatoshg kizilrist kezdemdnyezhet, ha nem tesz eleget kdt
h6napig a szcivetkezet feld bdrmilyen jogcimen fenndll6 fizetdsi kcitelezettsdgdnek.

24.3.3 A tag, yagy a vele egyiittlak6

szemdlyek a kozos hasznSlatu helyis6geket, teriileteket,
az lplijlet 6llagdt, vagy a lakdsszovetkezet m6s vagyont6rgyait rong6lj6k, illetve nem a
rendeltetdsiiknek megfelel6en haszn|ljSk.

24.3.4 A tag, vagy a vele egytittlak6 szemdlyek akadrilyozzhk az

lpl.J,let karbantartds6val,
felrijft6srival, helyre6llitds|val, szovetkezeti hatSrozat alapj6n vegzett Stalakit|sSval,
bov(tdsdvel, korszenisftdsdvel vagy rovarirt6ssal kapcsolatos munk6k elvdgzdsdt. E
munkdk elvdgzdse cdlj6b6l nem teszi lehet6vd a lakds6ba, kiilon haszniiatra 6tengedett
szcjvetkezeti tulajdonba a bejut6st.

24.3.5 A tag, vagy a vele egyiittlak6 szem6lyek a lakdsszdvetkezet 6rdeket, a Hdzirend
Df

talil3lftf,fiEq$

nem tartjabe, illetve az egytltteles 6ltal6nos k<jvetelminyeit megsdrti.
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24.4

Akizhrdsttfugyal6 igazgatoshgi iildsre az lrintett tagot meg kell hivni, ds meg kell hallgatni.
Ha tag t6volmarad6s6t ut6lag 3 napon beltil, elfogadhat6an megindokolta, a soron kcjvetkez6
i gazgato silgi ti I 6 s e n a ki z61 6st rij ra k e I I tfu gy alni.

24.5

A kizfirdsrol sz6l6 hatdrozatot ir6sban kell kcizcjlni. A

24.6

tags6gi viszony kizfirdssal kapcsolatos
megsztindse ahathrozat 6tadhs6t kciveto, a h6 vdg6re szolo hatilllyal lep drvdnybe.

Akizhrhsrol sz6l6 hatSrozat bfr6s6gi feltilvizsgdlatirairinyul6 keresetindftdsnak nincs halaszt6
hatSlya.

v6lik azonos jog6ll6sriv6.

24.7

Akizdrt tag

24.8

A kildpett

24.9

A kildpett vagy kizilrt tag a szcivetkezet 6ltal nyrijtott kedvezmdnyekre 6s szolgiiltat6sokra nem
tarthat igdnyt. A fizetdsi kotelezettsdgeinek mdrtdkdt a tagoknak j6r6 kedvezm6nyek
megvonds6nak figyelembevdteldvel kell meg6llapitani a tags6gi viszony megsztindsdnek

a nem tag tulajdonossal

6s kizhrt tag fizetdsi ds p6tbefizetdsi kdtelezetts6ge a lak66ptilet fenntart6s6val ds
felirjit6s6val kapcsolatban, tov6bb6 az erce vonatkoz6 engedmdnyezo nyilatkozata a tagsd;gi
vi szony me gszrin6sdt6l fiiggetl eniil drv6nyben m arad.

id6pontj6t6l kezdve.

25 Elsz6mol6s a kil6pett, kizhrttaggal, tovdbbi a meghalt tag iiriikiis6vel
25.1. A lakSssztivetkezetb6l kil6p6, vagy kizdrt tag lak6stulajdonos kciteles a szcivetkezettel
elsz6molni a tagshgi viszony megszrindsdig. Addig az idopontig a tagokra vonatkoz6 fizetdsi
feltdteleket kell figyelembe venni az elszdmolSs soriin.

25,2. Ha a kildp6, vagy kiz\rt tag lakdstulajdonos a fenti elszdmol6si kcitelezettsdgdnek nem tesz
a

tagsSgi viszony megszrintdnek id6pontj6ig, akkor az lgazgatos6g haladdktalanul
kezdemlny ezi a taftozhs behajt6s6t.

eleget,

25.3. A

kildpett, kizSrt tag, illefve a meghalt tag orcikrise a lak6sszovetkezet rdszdre korribban
teljesftett befizetdseket - a trilfizet6s esetdt kivdve - semmilyen jogcimen nem krivetelheti
vissza.

25.4.

A kizSrt taggal a kizhrils jogerore

emelkeddsdt, a kildpett taggal a kildpds szovetkezettel val6
l5 napon belul
sziimol el a szovetkezet oly m6don, hogy a tagnak vagy orokcisdnek fr6sos igazol|st 6llIt ki a
jogero illetve a kildpds id6pontj6ig fenn6ll6 tartoz6sokr6l, vagy tartozSshiilnySban igazolSst ad
arr6l, hogy nem 6ll fenntartozils. Az igazolils a volt tag nevdre ker{.il ki6llitdsra, rogzitik benne,
hogy kinek a kdr6sdre kertilt sor az igazolilskiadhsira,6s azrlszletesen tartalmazza a krjzcis
kciltsdgre, a fiitdskorszertisft6sre valamint az egyeb jogcimen fenn6116 tartoz6sokra vonatkoz6
kcizldsdt, a tag drcikrisdvel a hagyatdk 6tado vdgzds joger6re emelkeddsdt kcjveto

adatokat.

26
26.1.

Atag alapvet6joga
Rdszt vegyen a lak6sszovetkezetet drint6 dontdshozatali elj6r6sokban,

tand

kcizgytil6sen

qiitqlfribrazatijoggal.

tan6 Szrivetkezet
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26.2. A

lakdsszcjvetkezettel kapcsolatos i.igyekr6l a tiszts6gviseloktol tdjekoztatdst kdrjen, az
alapszab|lyba, a kdzgyrildsi jegyzokonyvbe, valamint a szemdlydt drint6 iratokba betekintsen
azokr6l tdritds ellendben m6solatot kdrjen.

26.3.
26.4'

Megv6laszt6sa esetdn a lak6sszcjvetkezetben tisztsdget viseljen.
Ig6nybe vegye a lak6sszovetkezet 6ltal a tagok sz6m6ra biztosftott szolgilltat6sokat 6s \lvezze a
szcjvetkezds egy6b

el

onyeit

26.5. A lak6sszcjvetkezet tulajdon6ban rill6 .dptiletrdszek ds foldrdszlet hasznillatfua - a kozgyiilds
hatfirozatainak keretei kozcitt - a tagok mindegyike jogosult, e jog6t azonban egyik tag sem
gyakorolhatja a tdbbiek jog6nak vagy jogos drdekeinek sdrelm6re.

26'6.

Ktikjn ellenszolg6ltat6s ndlki.il haszn6lja az eplf,let krjzcis hasznillatrt teri.ileteit, felszereldseit,
berendezdseit, a lak6sszdvetkezet hatSrozatainak, illetve a Hlzirendnek megfelel6en, a tribbi
tagot

m

egil leto haszndlati j og sdrelm e n6lkUl.

26.7. Rendeltetdsszerrien m6s lak6stulajdonosok irdeks6relme ndlktil

hasznillja

a

magrintulajdon6ban rill6 lak6s6t ds gondoskodjon annak megfelelo karbantartris6r6l.

27 A tag kiiteless6ge, kiitelezetts6gei
27.1. A lak6s6t elidegenfteni sz6ndekoz6 tag 6s nem tag kciteles szdnd6k6t azlgazgat6sdgnak

az

ad6svdteli szerz6des megkcitdse elott, a szcivetkezettel val6 elsz6molSs cdljdb6l bejelenteni. Az

elsz6molSs megtdrtdntdrol, az eseddkes fizetdsi kotelezettsdgek rendezettsdgdr6l, vagy a
fenndll6 tartoz6sokrol az Igazgatoshg igazolSst ad, amelyet az elidegenito a szerzodiihez
mell6kel. Ennek elmulaszt6sdbol szhrmaz6, harmadik szemdlynek okozott b6rmely k6r6rt
minden felekissdg a lak6s6t elidegenito tagot terheli.

27.2.

A jogszabrilyban ds alapszabSlynak megfeleloen, a

szhmdra meg6llapftott
eseti fizetdsi kotelezettsdgeit legkdsobb atfugyh6 15. napjriig.

fizetdsi, illetve

az

27.3. Betartsa ds vdgrehajtsa a lak6sszrivetkezet cinkorm6nyzati szerveinekhatdrozatait, aHdzirendet.
27.4. A lakdsszovetkezet miikciddsdvel kapcsolatban adatszolgirltathst nyrijtson eldrhet6sdgdrril,
lakcimdr6l, a lak6sban 6lland6 vagy ideiglenes jelleggel lak6k sz6m6rol.

27.5. A lak6srit bdrbead6

tag ds nem tag tulajdonos biztositja, hogy a bdrl6k rendeltetdsszerlen
haszndlj|k a kcjzcjs haszniiati helyisdgeket ds berendezdseket. A b6rlo riltal okozott kSrert a
bdrbead6 I akristul

27

'6. A tag 6s a

aj don

os tartozi k feleklssd ggel

.

megv|lasztott tisztsdgviselo

lakdsszrivetkezetben v6l I alt munk6j 6t,

iII

tole

elvdrhat6 gondoss6ggal vdgezze

27.7'

Eszrevdteleivel, tan6csaival ds szemdlyes kcizremrikoddsdvel segftse
annak szenrei eredmdnyes mtikcjddsdt.

27.8.

A

l

2700
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igazgat6sdgot

ds kcjzvetlen szomszddait

elozetesen dftesftse, valamint

M

drtesitdst

a

hirdetotribl6ra is kitegye.

27.9.

Lehetcjvd tegye ds ttirje, hogy a lakris6ba a lakdsszcjvetkezet tisztsdgviseloje vagy megbizottja a

lak6sszcjvetkezet drdekdben szi.iks6ges ellenorz6si (pld. egyedi vizmdr6 6rrik rill6s6nak, a
plomba s6rtetlensdgdnek ellenorzdse, rovarirt6s elv6gzdse) ds fenntarl6si munkrilatok elvdgzdse
cdljdb6l az arra alkalmas idoben - a tag, illetve a bent lak6 szUksdgtelen zavarfusa ndlkiil bejuthasson, 6s ott munkdt v6gezhessen.

27.10.

Gondosan kezelje ds vddje a lak6sszcjvetkezetvagyonifi. Azokban a helyisdgekben, amelyekben
felsz6ll6 sz\raz-tizivizvezetdk rendszer. talSlhato nem lehet lezhrni, eltorlaszolni, megrong6lni
tov6bbri biztositani kell a hozzdfdrdst 6s a mrikodokdpessdget. Amennyiben a folyamatos
hozz6fdr6s nem biztositott, rigy az ebbol ad6d6 k6rok6rt, vagy hat6siigi birs6g6rt, ezen szabillyt
be nem tart6t terheli akfirtdritdsi felekjssdg, a szcivetkezet 6s a hat6srigok feld. Amennyiben
iogszab|lyi v5,ltozds lehet6v6 teszi e helyisdgek lezirdst :i'gy a szovetkezet igazgat6sdga az
drintett tagokat, drtesfti.

27.11. A melldkvfzmdro 5r5ta jogszabillyban el6(rt hat6ridoben

hitelesittesse, vagy cserdltesse, ds a
ktizgyiildsi hathrozatok szerinttegye lehetovd ellencirzdsdt, ill. jelentse be az 6rdk 6ll6sdt.

27.12.

Azigazgatos6gnak aviitozhstol sz6rnitott 30 napon beliil bejelentse:
32.12.1 A lak6sa tekintetdben a tulajdonosvilltozdst.
32.12.2

27.13. A

A

lak6sdt bdrlo, vagy haszn6l6 szemdly, valamint a lak6s haszondlvezojdnek nevdt
lakcimdt, aberlo, haszn|lS ds haszondlvez6 egyidejri drtesitdse mellett.

ds

tagnak joga van panaszdval kozvetleniil a Bir6s6ghoz fordulni a sdrelmesnek vdlt hatfirozat
A keresetin dftSs sz6n d6kilt 6l az I gazgat6 sdgot el ozetesen drtesiten i ke I l.

kapcsdn.

28 A nem lakdssziivetkezeti tag tulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei
28.1. A nem lak6sszcivetkezeti tag tulajdonost megilletik, illetve terhelik mindazon jogok, ds
kcitelezetts6gek, amelyek a tag tulajdonost megilletik, azzal a kiv6tellel, hogy a
lak6sszcjvetkezet v6llalkozSsi tevdkenysdg6nek eredmdnydbol nem rdszsiil (azaz a
lak6sszcjvetkezet sikeres gazd6lkod6sa eset6n magasabb osszegri kcizcjs kciltsdget fizethet).

28.2. A nem lak6sszcjvetkezeti

tag tulajdonost - a lak6sszrjvetkezet v6llalkozSsi tevdkenysdgeivel
kapcsolatos kcjtelezettsdgek kiv6tel6vel - terhetik mindazon krjtelezettsdgek, amelyek a tag
tulajdonost terhelik.

28.3

'

A kdzgytil6sen a nem tag tulajdot^tost szavazati jog sajrit jo gfinkizdrolag a lak6s6val kapcsolatos
fizetdsi kcjtelezettsdgek eloirds6ra es teljesftdsdre vonatkoz6 tdrgyevi kdltsdgvetdsre, illetve
besz6mol6ra vonatkoz6 napirendi pont megvitatdsa sor6n illeti meg.

28'4. A nem tag lakiistulajdonos, csak abban az esetben kdrhet ds kaphat a lak6sszcivetkezet
tulajdon6ban dll6 helyisdgre (pince), teriiletre kiilcjn haszn6lati jogot, ha arra a tagok nem
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Akiknek megsztinik atagshgi viszonya, aszdvetkezettel szembeni brirmilyen jogcfmen fenndll6
fizetdsi kotelezettsdg nem teljesitdse miatt, akkor megsziinik a lak6sszcivetkezet tulajdon6ban
5116 helyisdgre (pince), tertiletre vonatkoz6 kUlc;n hasznillati joga is. A tags6gi viszony
megsztindsdt ktiveto 15 napon beli.il kotelesek a helyis6get, teriiletet tiszta 6s rendezelt
kciri.ilm6nyek kozdtt iltadni a szovetkezet rdszdre. Amennyiben ennek a krjtelezettsdg6nek nem
tesz eleget, rigy a szovetkezet ket tanri jelenl6tdben, valamint vide6 felvdtel kdszitdsdvel
felnyida alez\rt helyisdget. Azotttalillttirgyakat, eszkcizdket egy raktdrba szilllitatja, melynek
sz6lfftdsi ds t6rol6si kdltsdget a tulajdonosnak kell megtdriteni, amely k<iz<is koltsdg modjfua
hajhat6 be. Az ott t6rolt anyagokat, drtdkeket csak abban az esetben veheti 6t, ha az cisszes

28.5.

felmertil 6 koltsdset mestdrftette

VII. A LAKASSZOVET KEZI'T G AZD ALKODASA
29

A lakdssztjvetkezet 6ves kciltsdgellirhnyzat alapjhn gazd6lkodik, melyet

a Kdzgyrilds fogadja el.
Tevdkenysdgdnek pdnziigyi forr6s6t a tagok ds nem tag tulajdonosok fenntart6ssal kapcsolatos
befizetdsei, valamint a lak6ssztivetkezet v6llalkoz6si tevdkenysdgdbol szdrmaz6, illetve egydb
bevdtel

30

ei szolgilltatjhk.

Az olyan ktizi.izemi szolg|ltatdsok drjrlt, amelyek viseldsdnek m6dj6t jogszabilly nem rendezi,

a

tagok ds a nem tag tulajdonosok, illetoleg a haszn6l6k, a Krizgyiilds dcintdsdnek megfelel6en
Ft/m2, vagy lak6sonkdnt egyenl6 arinyban kell felosztani. A nem lak6s celjhra szolg6l6
helyisdgek esetdben pedig, a szolgilltatLis igdnybevdteldnek ardnyilban viselik a kciltsdgeket a
haszndl6k

3l

3I

.l

A tagok 6s a nem tag tulajdonosok dptiletfenntart6ssal kapcsolatos kcjtelezettsdgeit dptiletenkdnt
ds lakdsonkdnt ktilcjn-kiilcjn kell megrillapitani - a sajrlt lakris ds az dsszes lak6s alaptertiletdnek
egym6shoz viszonyitott arilnya szerint Ftlmz - ds nyilvhntartani. A fenntartrisi kriltsdg
tartalmazza az izemeltetesi, igazgatiisi, karbantart6si 6s felfjit6si k<iltsdgeket (egyi.ittesen kcjzos
kciltsdg), aviz- 6s csatornadij egy reszdt:

.

A viz- ds csatornadij elsz6mol6sa
3

I .1 .1

.

A melldkv{zmdro 6r|val ell6tott lakdsok esetdben a viz- 6s csatornadijat a tulajdonos a
hitelesitett mdrtjvel m6rt hasznillat ut6n fizeti meg a szolgilltat6nak. Amennyiben a
fizetdsnek ezt a m6dj6t elmulasztja, a szolgilltat6nak a lak6sszcivetkezet ftzet, a
tulajdonos pedig a vizmero orfval el nem l6tott lak6sok tulajdonosaival keriil azonos
megitdl6s al6.

3l

.I.2. A

tulajdonosok lakdsonkdnt havonta

izfogy asztds) el I entdtelezdsdre a kdzgyti
megfelel6 cisszeget fi zetnek.

v

31.1.3.
llr
"

(l
"e

I

a

kozos cdlri v{zfelhasznillils (technikai

ds

6ltal meg|llapitott vizmennyis eg dijSnak

A

mell6kvizmero 6rival nem rendelkezo lak6sok tulajdonosai egyenlo ar6nyban
megosztva fizetik a teljes vizfogyaszt6s a 3l.l.l. ds a 31.1.2 pontokban felsorolt
1:'lgennlisdgekkel cscjkkentett ellendrtdkdt (azaz a maraddk ellendrtdk keri.il felosztdsra)
.,a krizhs koltsdggel egyiitt.

'rann. Coo
tet,

A>4,
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31.2. Pince haszn6lata

ds dija:

31.2.1. Pincehasznillatra csak a tagok jogosultak. Nem tag tulajdonos, csak abban az esetbe
kaphat pincdt, ha a tagok nem tartanak rd igdnyt.

31.2.2.

31.3.

Azok a tagok ds nem tag tulajdonosok, akik pincdt hasznillnak, a pince hasznillatilert az
Igazgat6s6g 6ltal meghathrozotthaszn|lati dijatfizetnek, amely kozcis kciltsdg m6dj6ra
kertil beszeddsre. A pincehasznillat feltdteleit ktildn meg6llapodSsban, szerz6ddsben
kell rcigziteni.

Bdrmilyen jogcfmen elo(rt tizemeltetdsi ds fenntart6si kciltsdget (kcizcis koltsdget) a tag ds nem
tag tulajdonosok kcjtelesek a tdrgyh6 l5: napjdig a lakiisszovetkezet szSmSra kdsedelmi p6tldk
ndlktil megfizetni.

31.4. A kcjzcjs kciltsdget minden tag ds nem tag tulajdon6ban

ftll6lak6sra nl,zve a kcizgyiilds hagyja
j6v6. A nem tag tulajdonosra vonatkoz6an a kozcjs koltsdg tekintettel a nem tag tulajdonos
jogain6l emlftettekre - magasabb cisszegti is lehet.

31.5.

Egy h6napon trili kdsedelmes fizetds esetdn a lak6sszcjvetkezet a h6tral6k dsszegdn feli.il
jogosult a felmeriilt tobbletkdltsdgeit ds a mindenkorijegybanki alapkamat risszeg6n feliil plusz
7 '% tdbbletkamatot felszhmitani a kdsedelembe esds napj6t6l. Tobbletkoltsdgkdnt kell
felsz:imolni tovitbbl, az alilbbi tdteleket:
31.5.1. Elnctki felsz6lit6s
3 1 .5

3

.2.

postakciltsdgdt (tdrtivevdnyes felad6s risszege).

Ugyvddi felsz6l ft6s dijht, v alamint tdrtivevdnyes fel ad6s postakdltsdg6t.

1.5.3. Kdzjegyzli elj6rSsi drj.

31.5.4. Jelzfilogog bejegyzds, esetlegesen bfr6s6gi beadvdny, per-, illetdk, elj6r6si dij,
szakertoi dij ds iigyvddi koltsdge.
31.5.5. Behajt6s sor6n felmeri.ilt valamennyi kciltsdget.
31.5.6. TovSbb6 minden olyan kdltseget, amelyet az eljSrds soriin keletkezik, illetve

a

kcizgytil ds me ghathr oz a h6traldkossal szemben.

32

Az

1a
JJ

Az

lgazgat6sSg nevdb en az elndk a flenntart6si koltsdgfizetdsi hritraldkban keri.ilt tagot vagy
nem tag tulajdonost iriisban felsz6litja, hogy hritral6k6t l5 napon beliil rendezze. Amennyiben a
15 napos hatfirido eredmdnytelentil telik el, ds annak meghosszabbft6sdt6l sem vdrhat6
eredm6ny, az eln<ik fizetdsi meghagy6s kibocsritfs6t kezdemdnyezi. A behajtdssal kapcsolatos
kriltsdgeket az ados tag, vagy nem tag tulajdonos kcjteles rnegtdrfteni.

Igazgat6sdg a h6traldk megfizetdsenek biztosftdkakdnt jogosult a fenntartdsi kciltsdg
befizetdsdvel legalSbb 3 h6napnak megfelel6 h6tral6kba keriilt tag vagy nem tag tulajdonos
lak6stufajdon6nak jelz|loggal val6 megterheldsdt elrendelni. A jelzillog bejegyzdsdnek
elrendeldse 3 h6napnak megfele16 h6traldkonkdnt megismdtetheto. Azlgazgatosdg ilyen tdrgyi
gorvoslati lehet6sdg felttintetdsdvel a h6traldkosnak bizonyithat6 m6don

ilgyved
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Ha a bejegyzes alapjlul szolg6l6 h6traldkot kiegyenlitettdk, az elncjk a kiegyenlitdst koveto 8
napon beli.il koteles a jelziiogtcjrldshez szi.iksdges engeddlyt kiadni. A jelzillogbejegyzdsdvel ds
trirl dsdvel kapcso l atos kci ltsdgek a h6tral dkos tul aj donost terh elik.

35

A

36

A

JI

Amennyiben

kozszolgdltat6k 6remeldse esetdn az igazgat6s6g dv kiizben is jogosutt a lakrisonkdnt
fizetendo fenntart6si koltsdget az dremelkedds mdrt6kdnek megfelel6en, tovdbbi j6vrihagyris
n6lkiil megemelni.
lak6s elidegenit6se esetdn a lak6sra jut6 fenntart6si kolts6g fizetdsdnek kcitelezettsdge az
elidegenitdsi szerzodes l<eltdnek napjfit koveto h6nap elso napj6t6l sz6ll 6t az tj tulajdonosra,
kivdve haaszerzoddsben kifejezetten ett6l eltdr6en rendelkeznek a felek.

a lak6sszovetkezet vagyona a lak6sszcjvetkezet miikciddsdnek kciltsdgeit nem
fedezi, a kcizgyrilds a tagokat ds a nem tag tulajdonosokat p6tbefizetdsre kcitelezheti. A nem tag
tulajdonos a lak6sszcjvetkezetvlllalkozilsi tevdkenysdgdbol ercdo tartoz6sa fedezdse drdekdben
az alaptevdkenys6gbol fakad6 tartozhs fedez6sdvel ellentdtben

kcitelezhet6.

-

p6tbefizetdsre nem

VIII. EGYEB FELELoSSEGI SZABALYOK
38
38.1'

A sziivetkezet

6s

a tagkhrtilrit6si felel6ss6ge

A jogellenesen okozott khrdrt a szlvetkezet a tagjdnak, valamint a tag a szlvetkezetnek

polg6rijogi felelossdg 6ltal6nos szab6lyai szerint tartozik felel6ssdggel.

39 A sziivetkezet 6s az alkalmazottak felel6ss6gi szabiilyai
39.1. A lak6sszovetkezet alkalmazottainak fegyelmi ds k6rtdritdsi
szcivetkezet

6ltal

alkalmazottainak okozott

Trirvdnykrinyve rendelk ezeseit

40

ke I I al kal m azn

a

felel6ss6gre, valamint a
Munka

kineft fenn6ll6 felel6ssdsre a

i.

IX. A LAKASSZOVETKEZET KEPVISELETE
A lakrisszcjvetkezetet az igazgat6s6g elncike - aki egyben a lak6sszovetkezet elnrike is -

k6pviseli. Az elncjk akadiiyoztat6sa esetdn, az elncikhelyettes, adott esetre ds feladatkcjrre sz6l6
az elnok 6ltali irdsbeli meghatalmazilsdval az igazgatos6gi tagja is jogosult elj6rni. M6s tag
vagy alkalmazott a lakdssz<jvetkezetet az eln<jk irdsbelj meghatalmaz6sa alapjfunk6pviselheti.

4l

Brirmely 6rdekk6pviseleti szovetsdgbe val6 rdszvdtel esetdn a lak6sszovetkezetet az elncik, vagy
az illtala adott frdsbeli meghatalm azhsa alapjfin miis is kdpviseli.

42

Az igazgatosdg elncike a lak6sszcivetkezet kdpviseletdben al6ir6sra cjn6ll6an jogosult. M6s tag
vagy alkalmazott, illetve az igazgat6s6g cdgjegyzdsdnek drvdnyessdgdhez kdt kdpviseleti
j o gkcirrel rende

Tel,i
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I

I

lkezo szemdly e gytttes al ilirdsa szi.iks6ges.

leki u. 9, fszt
€7 i 3067

?L74-i-33
i 5ouoz4n

/

dr. Kalics Henrietta
t.igyvdd

2

XXI. Kossurh f", ,.

ir,n
24

Kiilcsey Lak6sfenntaft6 Sziivetkezet
Budapest, )Cfl. ker. Kossuth L. u.7tlB. fsrt.2.
Telefon/Fax: (06-1)- 276-4755
Postacim: 1211 Budapest, Kossuth L.

u.7IlB. fsrt.2.

X. SZERVEZI"TI ATAT-,AKULASOK. MEGSZUNESEX

43

Lakissziivetkezetek egyesiil6se:

43.1,

Kdt vagy ttjbb lakrisszdvetkezet kiilcin-ki.ilcjn tartott kcizgytildsen szovetkezetenkdnt szilmitva a
jelenldvo tagok egyszeni sz6tcibbsdgdvel elhat6rozhatja, hogy rij lakdsszdvetkezettl egyesiil
vagy az egyik szcivetkezet a m6sikba olvad.

43.2.

Az egyestilo lakrisszdvetkezetek egytttes krizgyfildsen illlapitjhk meg az egyesiilds idripontjrit,
az rij lak6sszovetkezet alapszab|lydt,6s megtardrik a sztiksdges v6laszt6sokat.

43.3.

Az egyestil6 lak6sszcjvetkezeteket megilleto jogok 6s az azokat terhelo kritelezettsd gek az ij

(a

befo gad6) I ak6s szovetkezetr e sz|llnak 6t.

44

A lakissziivetkezet sz6tviklsa

44.1. A kozgytilds
szetv6,l6.sitt

44.2. A

a jelenldv6 tagok egyszer[i sz6tcibbs6g6vel elhatdrozhatja a lak6sszcivetkezet
kdt vagy tobb lakdsszdvetkezetre. A szetv6l6shoz kdt kc;zgyrildst kell tartani.

a

lak6sszovetkezet tagjainak 70 o/o-a fr6sban kezdemdnyezheti. A szdtv6l6s
k-ezdemdnyezdsdt kovet6en azigazgat6s6g kriteles 30 napon beltil rjsszehfvni a lak6sszovetkezet
szdtv 6l6sht el 6kdszfto kdzgyri 16st.

44.3. A

szdtviiitst

lak6sszcjvetkezet

csak rnriszakilag elhat6rolhat6 ondll6 egysdgnek

megfele16

lak6sszrivetkezetekre v6lhatnak szdt.

44.4.

Az el6kdszit6 kozgytildsen a lakdsszovetkezettagtrai nyilatkoznak a szdtvSlfusi szdnddk616l. Az
elokdszit6 kdzgyrildst krjvet6en a szdwd,lis befejezdsdig rijabb szdtv6lSsi kezdemdnyezdst
benyrijtani nem lehet.

44.5.

Az elokdszito kdzgyildsen tett, illetve az irisban adott nyilatkozatok

alapjdn az igazgatosdg
koteles vagyonmdrleget ds annak alapjitn vagyonmegoszt6si javaslatot kdsziteni.

44.6. Az igazgat6s6g

az elokdszitci krizgytil6st kriveto 60 napon beliil rijabb kdzgyiildst

kciteles

cisszehivni, amely hathroz a szetv6l5sr6l, valamint a vagyonmegoszt6sr6l.

44.7. A lak6sszcjvetkezet a szdtv6l6st elhatiroz6 kcizgyiildst koveto h6rom napon beliil koteles
til5koztatni az ismert hitelezoket a sze1rv6l6srol, valamint a vagyonmegoszt6sr6l sz6l6
kdz gyril

44.8. A
I

6s

i

h athr ozatr 6l

szdtviilSssal

akris szrivetkezete

a

kre,

.

lak6sszovetkezet megszrinik,
dokra szdilnak 6t.

jogai ds

kotelezetts6gei

az fj

m i nt j o gut6

44.9. A szdtvillt lak6sszovetkezet

szdttnil6s elotti kotelezettsdgei6rt a jogut6d lak6sszovetkezetek valamennyi hitelez6 hozz6jirul6s6val kcitrjtt eltdro megrillapodris hi6ny6ban - az egymSs kdzotti
vagyonmegosztiis ardnydban felelnek. Ha a kcitelezettsdg a sz6tv6l6st kdvet6en meriil fel, a
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45

Kiv6l6s a lakdssziivetkezetb6l

45.1.

Ha a kivSl6sra cjn6ll6 rij lakrisszdvetkezet alapit6sa c6lj6b6l kertil sor, a kivril6s felt6tele, hogy a
kivrilni szdndekozo cin6116 egysdg tag 6s nem tag tLrlajdonosainak cisszess6ge legaldbb k6tharmados
sz6tobbs6ggel elfogadja a megalaku16 lakdsszcjvetkezet alapszab|lyhnaktewezet6t 6s benyrijts6k a
szi.iksdges hat6s6gi enged6ly irrinti kdrelmet. Az on6ll6 irj lak6sszovetkezet alapithshra e tcirv6ny
rendelkez6seit kell megfelel6en alkalmazni azzal, hogy a lak6sszovetkezet a c6gnyilv6ntart6sba
trirtdno bejegyz6ssel jon l6tre.

45.2. A

lak6sszcjvetkezetbol miiszakilag elktiloni.ilt, egy vagy tcjbb lak6dpi.iletben ldvo lak6sok
lak6sszcivetkezeti tag tulajdonosai (toviibbiakban: kivrilni szlndekozo cjnrill6 egysdg tagiai)
amennyib.en tartoziisuk, tov6bb6 a lak6sszcjvetkezet 6ltal a kiv6lni szdnd6koz6 cin6ll6 egysdg
javhra felvett hiteltartoz|suk, a lak6sszovetkezettel szemben nem 6ll fenn
egyiittesen
v6lhatnak ki

-

-

45.3.

A kiv6lSst a kivrilni sz6ndekoz6 cjn6ll6 egysdg tagjainak 6s nem tag tulajdonosainak osszessdge
legal6bb kdtharmados sz6tcibbsdggel hat6rozhatja el. Az e cdlb6l tartott rcszkdzgyildsre a
fak6sszdvetkezet alapszabSlydnak kozgytildsre vonatkoz6 rendelkezdseit kell megfeleloen
alkalmazni; a reszkozgyiilds akkor is megtarthat6, ah az alapszab6ly ilyet nem rendszeresftett.
A rdszkdzgytildsre a lakdsszovetkezet elncjk6t, igazgat6shght meg kell hivni tan6cskoz6si
joggal.

45.4. A lakdsszcivetkezetb6l

minden negyeddv zir6 napjdn lehet kiv6lni. A kivrildssal kapcsolatos
szdndekozo egysdg tag ds nem tag tulajdonosai viselik A kiv6lissal
kapcsolatos vagyonmegoszt6sr6l a lakrisszrivetkezet kcizgytil6se hatSroz.
cisszes koltsdget a

45.5.
45.6.

kiv6lni

A kiv6l6sra egyebekben a szdtv6l6s szabfilyait kell megfeleloen alkalmazni.
Ha akiv6l6sra t6rsash6ztulajdon alapithsa cdljdb6l keriil sor, a kiv6l6s feltdtele, hogy a kivAlni
szhnddkoz6 on6ll6 egysdg tagai, ds a nem tag tulajdonosok egyhang(rlag elfogadj6k az alapit6
okirat tewezetdt, ds benyfjtj6k a sziiksdges hat6s6gi engeddly irdnti kdrelmet.

45.7. A kiv6l6s szSnddk bejelentdse

6s a fentebb emlftett vagyonmegosztds utSn a ldtrehozand6
t6rsash6z leendri tulajdonos tfirsai az alapit6 okirat tervezetdt vdglegesitik. A kiv6l6s a
t6rsash6ztulaj don bej e gyzdsdnek idopontj 6t6 l hat6lyos.

45.8. A lltrehozand6 tiirsashiz

alapiths6ra, szervezetdre 6s nriil<ciddsdre
t6rsash6zakr6l sz6l6. torv6ny rendelkezdseit kell alkalmazni.

a mindenkor hat6lyos

a

45.9. A kiv6l6shoz nincs szilksdg a lak6sszcjvetkezet

kcizgyrildsdnek hozzitjilrulilsdra, azonban a
kiv615s sz6nddk6t a reszkdzgyills hathrozathnak megkiilddsdvel, az igazgat6sdg rdszere ir6sban
be kell jelenteni. Az ir6sbeli bejelentdsre csak a kiv6lni szdnddkoz6 onrill6 egysdg tagSai alapit6
okirat6nak egyhangri elfogad6s6t, 6s a sztiksdges hat6s6gi engeddlyek irdntt kdrelem
benyrijt6s6t kovetoen, ds olyan nyilatkozat megtdteldvel egyidejtileg keriilhet sor, hogy a
kinp +{fltfl;aThflz tulajdon ingatlan-nyilvdntart6sba tcjrtdn6 bejegyzesetol fiiggrien keriil sor.
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A lak6sszcivetkezetbol minden negyeddv zhr6 napjhn lehet kivrilni. A kiv6lni szfindekozo on6l16
egys6gnek, a kiv6l6sr6l sz6l6 dontdsr6l a bejelentdst 6s nyilatkozatot, legkds<5bb a kiv6l6st
megel6zo 90. napig kell azigazgatosSghoz megkiildeni.

45.11. A kiv6l6ssal kapcsolatos valamennyi ktiltsdg a kivSlni szfinddkozo rin6ll6 egysdg tagjainak
cisszessdgdt terhelik. Ilyen koltsdgek lehetnek a Rdszkdzgyiiles, illetve a vagyonmegoszt6
Kcizgyrilds helydnek bdrleti dijai, az Alapit6 okirat elkdszitdsdnek, a szi.iksdges hat6s6gi
engeddlyek benyrijt6srinak dija, valamint a vagyonmegosztds elkdszit6sdnek

jogi

kdpviselet, stb. - dijai, illetve minden olyan k6ltsdg, amely
gazdilko dds i miikcidd s i kd lts 6 gkcir6n kiviil es i k.

a

- kcinyvvizsgdl6i,

szovetkezet rendes

46 Aszervezatiftalakuldsokkiiziisszabdlyai
46.1. A fentiekben meghathrozott szervezeti dtalakul6sok esetdn az ij (a befogad6, illetoleg a
jogut6d) lak6sszdvetkezetek az alapszabiiyukat megfeleloen m6dosftj6k, amelyet a
kcizgyril6sen tdrtdnt elfogad6st6l szhm(tott harminc napon beliil - bejegyzds ds kozzetetel
cdljSb6l - be kell jelenteni a cdgnyilvlntartSst vezeto bir6s6gnak (cdgbir6srig). Ezt a
rendelkez6seit megfeleloen alkalmazni kell a thrsashfnakr6l sz616 kiilon tdrvdny rendelkezdsei

alapjfin lak6sszdvetkezettd 6talakul6 thrsashlzak esetdben azzal, hogy az alapszab|lyt a
tirsash|z ritalakulSs6r6l hozott kcizgyiildsi hatdrozattal egyidejtileg - az cisszes tag legakibb
kdtharmados sz6tcjbbsdg6ve | - kel I elfo gadni.

46.2. Az

alapszab|ly elfogad6sa alapjdn

a

tagok egyszerii sz6tcibbsdggel megv6laszddk

a

lak6ssz<jvetkezetigazgat6shght, a feltigyelo bizotts6got 6s e szervek tisztsdgviseloit, elfogadj6k
a lak6sszcjvetkezeti vagyon risszeg6t ds a fenntart6ssal l<apcsolatos befizetdsek feltdteleit.

46.3.

Az eloz pontban emlitett kozgyrilds jegyzrlkrinyvdt, a levezeto elncik 6s a jegyzokdnyv vezetoje
irja a16, amelyet a kcizgyiildsen erre megv6lasztott k6t tag alilirdsixal hiteles(t.

47
47 .1.

A lak6ssziivetkezet megsziin6se
Lak6sszovetkezet megszrinik, ha:

5l .l

.1. A

lak6sszovetkezet tisszes tagj6nak rdszvdteldvel megtartott kozgyiilds egyhangrilag
h o gy j o gut6 d n d l ki.il m e gsziin i k.

elhathr ozza.

51.1.2. Szervezeti 6talakul6st hajt vdgre, a kiv6l6s kivdteldvel.
5 I .l .3. A cdgbfr6srlg megsziintnek nyilvdnitja.
51.1.4. A bir6s6g felszdmol6si elj6rds sor6n megsziinteti.

47.2. A

legkisebb kotelez6 taglltszilm hiilnya miatt csak akkor van helye a lak6sszdvetkezet
megsztintnek nyilvdnft6s6nak, ha a szcivetkezet hat h6napon belUl nem jelenti be a
cd gb ir6 s6gn ak a I e gki sebb taglltszhm e ldrd s dt.

47

.3.

A

lak6sszciv etkezet a cdgegyzdkb6l val6 tcirldssel szrinik meg.
Dr Kaii:s

tenti:lla
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47.4.

Ha a lak6sszovetkezetjogut6d ndlki.il megsz[inik, vdgelsz6molisnak vagy felszimol6snak van
helye. Ennek sor6n a cs6delj6r6srol, afelszdmokisi elj6rrlsr6l ds a vdgelsz6mol6sr6l sz6l6 ktlon
torvdny rendelkezdseit kel I m e gfe lel 6en al kalmazn i.

47 .s.

Ha a kozgytilds a vdgelsz6mol6 szemdlydrol hatirozni nem tud, a v6gelsz6mol6t a cdgbfr6srig
rendeli ki.

47.6.

A

fizetdskdptelensdg miatti felsz6mol6s meginditiisdnak kozzetdtele ut6n lakdsszovetkezeti

tags6gi viszony nem ldtesftheto.
47.7.

A

lakdsszovetkezet megsziindse esetdn a vagyon a

volt tagok 6s nem tag tulajdonosok

kcjzcis

tul aj doneib a kertil, erdeke ltse grik ariinyiiban,

XI. VE GYE S RENDE LI<EZfr'SEK

48.
49.

A jelen alapszablly elv6laszthatatlanrdszdtkdpezohdzirendetaz L sz. melldldet taftalmazza. A
h6zirendet a kdzgyril6s hagyja jov6.

Az dptilet

kcjzcjs haszn6Iatra szolgSl6 teriileteinek ds helyisdgeinek hasznSlatfua vonatkoz6

r6szl ete s s zab6 lyokat a I akdsszcjvetkezet hhzir en di e tartal mazza.

50.

A

lak6sszcjvetkezet a sajdt tulajdon6ban 6116, az 6let- ds vagyonbiztons6got szolg6t6 biztonsdgi
berendezdseket
pdld6ul kamer6s megfigyeki ds riaszt6 berendezdst iizemeltethet a
mindenkor drvdnyes ds hat6lyos jogszabrilyoknak megfeleloen. A lak6sszovetkezet kcjteles a
kamer6s megfigyel6 berendezdseket a szemdlyisdgi jogqk megsdrtdse ndlktil mrikcidtetni, a
togzitett adatokr6l csak az arra jogszabdlyi felhatalmaz6ssal, vagy hat6s6gi engeddllyel
rendelkezo szemdlyeknek adhat inform6ci6t. Kriteles tovdbbd elkdsziteni az izemeltetdsre
vonatkoz6 biztonsrlgi sza66lyzatit, amelyet a kozgyrildsnek kell elfogadni.

-

-

51. A t6vftitds ds a melegviz-szolgilltat6s
51.1

.

5l'2.

h6dijrit a lakrisok tulajdonosai kdltsdgelosztils alapjhn
kcjzvetlen{il rendezik a szolg|ltatoval az alfbbiak szerint:
A hokozpontban rndrt dptiletenkdnti t6vho fogyaszt6st, a tagok a reszkdzgyiildsen meghatdrozott
homennyis6g ds ldgkobmdter arilnyban, a lak6sok holead6-kdsztildkre felszerelt kciltsdgoszt6k
adatai, valamint a lak6s llgtdrfogata arSnydban fizetik.
A melegviz h6dija a lakdsokban elhelyezett melldkvizmero 6r5kon mdrt fbgyasztdsb6l kdpzett
ardnyszim szerint oszlik meg

a lakrisok kozott. Minden 6v janu6r 5-ig ds jrinius 30-ig a

szcivetkezet feld le keljelenteni a melegviz 6r6k 6ll6s6t. Amennyiben nem jetenti be, rigy az adoll

elsz6mol6si idoszakra 20m3 havi vhszolgtitat6si mennyisdg keri.il lejelentdsre a p'OtAV-nak.
rel<lam6ci6t^ ktigazftilst, javft6st a szovetkezet igazgat6sdga mdr
nem tud figyelembe venni!
A melldkvizmerl 6r6val nem rendelkez6 lak6sok tulajdonosai a melegviz h6dij maraddk
fogyaszthsitt a szolgiitato 6ltal megadott szorz6 szerint lak6saik ldgkribmdterben meghatdrozott

Az adott idoszakban ut6lagos
51.3.

Aeezct
L. u, 7ll11
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Ktilcsey

52.

ffl.

A

lak66ptiletben biztonsdgi okokb6l hazal6kereskedelem folytat6sa, illetve hinalils m6dszerdvel
szolgilltat6sok vdgzdsdre val6 ajdnlkozls tilos, ezdrt ilyen cdlb6l a lak6dpiiletbe beldpni tilos, A
fenti cdlb6l val6 beldpdst a lak6k kdr6sdre az elnok egyedi esetekre engeddlyezheti.

XII. ZARO RENDELKEZF-SEK
53. Az Alapszabilly az l.

54.
55.
56.

sz6mi mell6kletk6nt csatolt UAZIRENO, ds a 2. sz. melldklet szerinti
meghatalmazis minta a Lak6sszovetkezet Kozgyiilds elfogad6s nap16n l6p hat6lyba. Az 50. pont
szereplo kamera rendszer iizemeltetdsdr6l sz6l6 biztons6gi szab:ilyok csak a kamerarendszer
felszereldsdt ds iizembe helyezds6t kovet6 napon ldp hat6lyba. Annak rdszletes megalkot6s6ra 6s
m6dos(t6s6ra a kdzgyills felhatalmazza az igazgatositgot azzal, hogy azt a kovetkez6
kdzgyiildsen j6v6 kell hagyni a krizgyiildsnek.
A Lak6sszcjvetkezet alapszabilya, ds a jelen alapszab|llyal ellentdtes kdzgytildsi hatinozatok,
ezen alap szab 6l y e lfo gad6s rin ak n apj 6n hat6l yu kat ve szti k.
A jelen alapszabillyban nem szab|lyozott kdrddsekben a Lak6sszdvetkezetekr6l sz6l6 tcibbszcjr
m6dositott 2004.6vi CXV. Tv. rendelkezdsei ds a Polg6ri Tcirvdnykcinyv szabSlyai azirinyadok.
A;jelen Alapszabillyt a ,,Kcilcsey" Lak6sfenntart6 Sz<ivetkezet k<izgytil6se 2021. november 16.
napj 6n tartott hatir ozattval e lfo gadta.

Budapest, 2027. november 16.
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nAzrnEND
A

Kdlcsey LakSsfenntart6 Szovetkezet a tobbszor m6dosltott sz6vetkezetekrcjl szolo 2004, CXV.
tcirveny 4.9(2) bekezd6s o. pontja es a 14.$ alapjdn - az alapszabilly mell6kletek6nt - az al(flbi
H6zirendet alkotja:

A h5zirend c6lja:
A szcivetkezeti lak66p[jletekben, azok kornyezet6ben 6s a lakSsokon belrili helyes magatartds 6s
ko-zdss6gi egyritt6l6s szabSlyait, a lak6k egym5s irdnti
kotelezrien el<iirt
magatart5sdt
H 6zi re n d be n szab.6ly ozza.

-

-

a
a

A hdzirendben a sz6vetkezet szabillyozza:
A szovetkezet tulajdondban l6v6 lak66pr.iletek, helyis6gek, tertjletek 6s 6pulletgep6szeti
berendez6sek haszn6lat6ra vonatkoz6 szabSlyait.
A kUlon tulajdonon beltili lakSsok hasznSlatSra vonatkoz6 szabdlyait.
A rendeltet6sszerfi ingatlan hasznSlat, v6delem, 6llag meg6v6s 6s a lakhatds nyugalmdt
szol9616 egy6b szabdlyait.

1'
2.
3.

Hdzirend kotelezci alkalmazdsa kiterjed a Kolcsey Lakdsfenntart6 Szovetkezet 6prlleteire.
1.

A hSzirend elciirdsainak betartdsa mindazon szem6lyekre kotelezd 6rv6nyfi, akik a hdzban laknak,
dolgoznak vagy valamely lak6n5l ideiglenesen tart6zkodnak, melyek betartdsS6rt a hSzban Slland6

jelleggel tart6zkod6k, a lak6s tulajdonosai felelnek.
2.

A lak6eprjlet SllagSnak v6delme minden lak6t/haszn6l6t arra kdtelez, hogy:
a lakdsokat 6s a nem lakds c6ljdra szolgSl6 helyis6geket,
a kozdsen haszn6lt helyis6geket 6s terrjleteket,
a lak66pijlet kozponti berendez6seit 6s tartoz6kait (kaputelefon, kdbeltelevizi6, h5l6zat,
stb.)
rendeltet6s6nek megfelel5en, a kornyezet s6relme n6lkr.il, gazdasSgosan haszn5lja.

-

3,

A zajjaljdr6 munk6latokr6l a munkdt v6gz6 (v6geztetci) koteles a lak6sszovetkezet igazgat6sdg6t,
az 6rintett lak6kat ir6sban t6j6koztatni a v6gzend5 munkiir6l, annak id6tartam6r6l.

A lak66ptjletben, a lakSsokban, kozos haszndlatra szolgill6 helyis6gekben 6s tertileteken napszakt6l
ftiggetlentil taft6zkodn_i kell minden, mdsok nyugalm5t zavar5 magatartdst6l 6s tev6kenys6gtdl.
Televfui6, r6dio, lemezjStszo, video- 6s egy6b berendez6sek rigy miikddtethet6k, hogy
m6sok nyugalmSt ne zavarja"
Zajjal j5r6 6pit6si 6s szeret6si munk6k:
munkanapokon: B es 18 6ra
K6LCSEY
szombaton:
B es 14 6ra kozott enged6lyezett.
Lakdsfenntart6 Szdvetkezet
1211 Bp., XXI. Kossuth L. u. 7llB
vasdrnap 6s tinnepnapokon nem enged6lyezetil

-
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Ez szab1lyozds nem vonatkozik az azonnali beavatkozdsokat ig6nylS hibaelhdrit5si vagy
6letvesz6ly elhiirit6sdra, kdrment6sre irdnyu16 munkav6gz6st,
4.

Minden helyis6ghasznllo a takar6kos vizfogyasztSs 6rdek6ben koteles a vizes berendez6seket
olyan Sllapotban taftani, hogy mfiszaki meghibdsodds miatt vlzelfolyds ne legyen, anyagi kdrt
gondatlansdgb6l (szdnd6kosan) ne okozzon. Ha igazolhat6 m6don nem tette meg a sztiks6ges
int6zked6seket, vagy gondatlansAgbol, esetleg szdndekosan indokolatlan tobblet vizfogyasztds
kdvetkezik be, vagy mds anyag k6r (pl.: bedzSs) 6ri a lak66priletet, tgV annak anyagi
kovetkezm6nyeit a kSrokoz6 koteles viselni.
5.

A lak6eptilet kapujdt Slland6an zdrva kell taftani, az 6let- 6s vagyonbiztonsSg 6rdek6ben.

az

6priletbe val6 bejutiist a kaputelefon 6s tdvmi.ikodtet6sfi kapunyit6 szerkezet biztosga, Senki nem
engedhet be, szdmSra ismeretlen szem6lyt a h6zba.
6,

a

lak66pr.iletben szemetelni. A hdztartdsi szemetet a lak6 az erre rendszeresitett tdrol6
ed6nyekben helyezi el. A t5rol6 ed6nyekbe kiztu6lag hdztart5si szem6t onthetS. A nem hilztartdsi
szem6t (elhaszn6lt berendez6s, bftorok, nagyobb t5rgyak, tormel6kek, stb,) elszSllftds6r6l a lak6
koteles gondoskodni.
Az 6venk6nti lomtalantdsr6l a szcivetkezet id6ben 6rtesiti ahaz lak6it.

Tilos

7.

Tilos az 6pritetet<Oen, liftben dohdnyozni, a menektil6si utakra b6rmit (britor, nov6ny) elhelyezn'
tilosl
8.

Az 6ptiletbSl t6rgyakat kidobni, bSrmilyen folyad6kot kionteni tilos, Szovetkezeti tulajdon0 r6szeken
ndv6nyeket Spolni csak mdsok 6rdeks6relme n6lkril szabad,
9.

Aki b6rmilyen anyag szSllitds6ra vagy lerak6sa 6ltal a kozos hasznSlati helyis6geket, vagy teruiletet
beszennyezi koteles a szennyez6d6st saj6t kolts6g6nek halad6ktalanul megszuintetni.
10.

A liftet

mindenki saj5t felelSss6g6re haszn6lna, mindenki tart6zkodjon indokolatlan riaszt6s
kezdem6nyez6s6t6l, met annak kolts6g6t a jelz6st ad6ra terheljtik,
11,

A

lak66ptilet lakdsszovetkezeti r6szen (6pUlet tet6zet6n, homlokzatSn, falfeli.jlet6n)
hirdet6berendez6s, kirakatszekr6ny, hirdetm6ny, falragasz, c6g 6s cimtdbla, antenna, klima-,

-

elszi'v6-, 6s egy6b berendez6sek elhelyez6se csak az igazgat6sdg
esetleges 6pit6si enged6ly
hatdrozata szerint 6s/vagy b6rleti szerzSdls, illet6leg megSllapodds k6tes6vel tort6nhet.
L2.

A lak66ptilet kozoss6g hasznSlatra szolg516 helyis6geiben 6s terr,iletein Sllatot tartani a lak6sban
tartott 5llatot oda szabadon kiengedni, etetni, k6bor 6llatot, valamint madarat az 6prjletbe,
lak6sSba szoktatni nem szabad,

A

lakdsban tartott Sllat okozta szennyez6d6st, annak gondoz6ja halad6ktalanul koteles
feltakaritani, Egyebekben pedig az Sllattartds rendj6re vonatkoz6 rendeletek szab5lyai szerint kell
elj5rni,
Dr |(ati:s |ielltaita

Aki Sllatot taft, vagy az dpriletbe szoktat, az az Sltalsnos szabSlyok szerint felel az6rt a k6r6rt,
amelyet az 6llat mdsnak okoz.
13.

Az er6s6ram0 helyis6geket, szekr6nyeket kulcsra kell zdrni, Ott

a berendez6seket kivrjl mds

anyagot tdrolni, elhelyezni tilos!

t4.
A tulajdonosok vagy b6rl6k, ha a lakdsukat hosszabb id5re elhagyj5k, kotelesek gondoskodni:

-

a lakiis viztelenit6s6rSl
a lakds Sramtalanitdsiir6l
a lak6sba val6 bejutdsr6l, a lakdsba vagy m5s lak5siiban tdrtent meghibdsodds elhSritSsa
6rdek6ben
A lakdsba val6 bejutds lehet6s6g6t a sz6vetkezet irod5jdval vagy kozvetlen szomsz6ddal k6z6lj6k,
EleWelz6ly, s(lyos kdrelh5ritds 6rdek6ben a lakSs felnyitdsdra a szovetkezet k6pviselcSje 6s k6[
megbizhat6 tanrl jelenl6t6ben kerrilhet sor.

A

lakSsban

15,

a

rovarirtSst minden tulajdonos sajdt maga, saj5t kolts6g6n v6gezteti el, A
lak6sszovetkezet tulajdondban l6v<5 helyis6gekben (pince, folyos6k, l6pcs6h6zat, szem6tt6ro16) a
rovarirtds kdzos koltsegbdl t6rt6nik.
Azok a tulajdonosok, vagy b6rl6k, akik nem rendszeresen v6geztetik a rovarirtiist 6s fert6zo goc
uk keletkezik, 0gy a mulaszt6t anyagi felel5ss6g terheli, 6s I t<6nyszerirtdst koteles eltfirni sa115t
15f
kolts6g6n.

"

16,

A.tulajdonosok (lak6k) kotelesek megakaddlyozni a szcivetkezeti tulajdon rongSlSsAt, az 6szlelt
kdrokat jelezni,

L7.

SzabSlys6rt6si elj5r6s kezdem€nyezhet6 az a szem6ly ellen, aki nem tartja be a lakdsszovetkezet
kcizgyiil6s 5ltalj6v6hagyott HAZIRENDEI iilewe s0tyosan s6rti azt.

A hdzirend megs6rt6s6vel szembeni eljSrdsi szabSlyok:
A h5zirend be nem tartSsSnak jogkovetkezm6nyeit a vonatkoz6 jogszab5lyok rendelkez6sei szerint
kell 6rv6nyeslteni,
kiskorfi vagy gondnokolt kdrokozdia- eset6n
hdzirendet s6rtd
magatartds6lrt, az Sltaluk okozott k6rert - a Ptk. rendelkez6sei szerint - a torv6nyes k6pvisel6jtik,
kiv6teles esetben a kdrokoz6 felel.
A lakhatds nyugalmSt s6rt5 magataftSs, tev6kenys6g folytatdsa eset6n a tulajdonosok, lak6k
birtokv6delmi eljdrSst vehetnek ig6nybe.
SzabSlys6rt6si eljdrSst kezdem6nyezhet a lak6tdrsak kozotti s6relem eset6n, a s6relmet szenvedett
tulajdonos.

A

a

A szovetkezet lak66prilet6nek hSzirendje az AlapszabSly mell6klet6t k6pezi. A 20t2.04,23-5n kelt
hdzirend taftalma megegyezik a mostani taftalommal, A hdzirend a szovetkezet igazgat6s6g
elncik6nek szem6ly6ben tort6nt v6ltozds okdn kerrilt fjb6li aldfrdsra.
Budapest, 202!. november 16.

Ellenjegyzem, Budapest, 202L. november 16,
dr. Kalics Henrietta
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