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PALYAZATI TIINAS

A Kiitcsey Lak6sfenntart6 Sziivetkezel(1-?,Lt Bp' Kossuth Lajos u'

TLlB fszt.Z.l pitlyitzatot ir ki tiszts6gvisel6k megv6lasztds5ra

A lakiisszovethez L1 lak66pulet - ebb6l 9 liftes - uzemeltetdse tartozik

A szovetkezeinek gGO f6 tagja van 6s 788 lakdsb6l dll.

2f6 gondnok,4takarit6, 2 irodai alkalmazott van jelenleg.

PSlydzni lehet az aldbbi tisztsdgekre:

1.A sziivetkezet eln6ke (egyben igazgat6sdgi tag is)

Fela data i:

13.3. Az elnok a kozgyfil6s hatiirozatainak, az Alapszabdlynak 6s miis a

lakdsszpvetkezeteket 6rint6 jogszabdlyoknak megfelel6en iriinyitja a

lakdsszovetkezet tev6kenysdgdt. Ennek keretdben:

i.3.3.1. Kialakitja 6s m(kodteti a lakdsszovetkezet munkaszervez6s6t 6s

gyakorolja E hatdsko16be utalt munk6ltat6i jogokat'

13,3,2, Dont minden olyan tigyben, amely nem tartozik a kozgy(16s, vagy

la kdsszovetkezet va la mely mds szerv6nek hatdsko16be.

13,3.3 Gondoskodik a kozgyfil6s hatdrozatainak v6grehajtdsdrol'

13,3.4 lrdnyftja 6s ellen6rzi a lakdsszovetkezet gazddlkod6siit, szdmvitel6t,

rigyvitel6t, gondoskodik a vagyon hat6kony mfikodtet6s6rcil (kezel6s,

hasznosftdsf meg6vds),

13,3.5 Gondoskodik a kozos kolts6g, a p6tbefizet6sek 6s

beszed6sd16l, a befizet6sek nyilviintartdsd16l 6s

fe lhaszn ii l6sd rol.

13.3,5 Eljdr a fizet6si kotelezetts6geit nem teljesft6

la kii stu lajd qn osokka l, i I letve hasznosit6kka I szem ben.

13,g,7 Fo lya m atosa n 6 rv6 nyes fti a la kiisszovetkezet kovete l6se it.

13,3,8 Dont a tagfelv6teli kdrelmekr6l 6s a kizdrdsr6l'

13,3,g Ellen6rzi az 6puletek 6llapotdt, gondoskodik azok karbantartds6161 6s

tizemeltetes616l.

13,3,10 Dont az rizemeltet6si kolts6geket 6rint6 dremel6s m6rt6k6nek megfelel6

kozos kolts6gemel6s16l, esetleges p6tbefizetdsek16l.

L3.3.L1,Gorndoskodik a tagok dltal nem haszndlt helyis6gek, tertileteknek es az

e p ri I ete k fa I a i n a k, tet6te 16 n e k h a sznositd sd 16l'

t3,3,I2, Elqk6sziti a kozgyfil6s dont6si kor6be tartoz6 el6terjeszt6seket.

mds hozzdjdrulSsok
rendeltet6s szer1

tag 6s nem tag

\



(egyben igazgat6sdgi tag is) Feladata:

Megegyezik az elnok6vel

3.lgazgat6s6gi tag

Az elnok 6s eln6khelyettes dltal osszehivott igazgat6s6gi til6sen az el6zetesen

megkapott tdj6koztat6 anyagok alapjdn a d6nt6shozatalban va16 r6szv6tel' A

munk6jdvalsegiti6stdmoga|jaazelnokot6shelyettes€t.
4.Feltievel6biztos

ffiobiztosatagok6rdek6bena|ak5sszovetkezeteg6sz
tev6 ke nys6g6re kite rjed 6 folya m atos e I le n6 rz6st v6gez.

15.5.Tiszts6gvisel6k6sjeliiltekk6pesit6sikiivetelm6nye:
15.5.1. Az igazgat6sdg elnok, elnokhelyettes tiszts6get betolt6 szem6lynek az

aldbbi k6pesitesek kozijl valamelyikkel rendelkeznie kell:

a) fels6fok0 5llami iskolai v6gzetts6g, valamint szakiriinyu

6pillsti.izemeltet6si-, ldtesftm lnygazditlkoddsi-, ingatlankezel6i vagy oKJ-

s tdrsashii zkezel6i v6gzetts69;

b) abban az esetben, amennyiben a megvdlasztott elnok, elnokhelyettes

kozgazdasdgi-, p6nztigyi-, illetve m(szaki m6rnok diplomdva.l rendelkezik'

nem kovetelm6ny, hogy rendelkezzen 6prilettizemeltetdsi-'

l6tesitm6nygazddlkodSsi-, ingatlankezel6i vagy oKJ-s tdrsashdzkezel6i

v6gzettsdggel;

c) abban az esetben, amennyiben a megvdlasztott elnok, elnokhelyettes

-6 retts6gi 6s pd n zri gyi-sz5 mvite I i ri gyi nt6 z6i v''gzetts6gge I va gy

-eretts6gi 6s m6rlegk6pes konyvel6i v6gzettsdggel

rendelkezik, akkor kovetelm6ny, hogy legaldbb 5 6ves, folyamatos - az adott

terrileten elv6gzett - szakmai gyakorlatot hitelt 6rdeml6en bizonyitani tudjon 6s

rendelkezzen sza kird nyf 6prilettizemeltetdsi-, l6tesitm6nygazddlkodiisi-,

i n gatla n kezel6i va gy O KJ-s td rsashdzkezel6i vdgzetts{ggel is'

Az igazgat6siig tagjainak minimum koz6pfoktl dllami iskolai v6gzettsdggel kell

rendelkeznie.

15,5,2.A felii gyeletet ell5t6 tiszts6gvisel5nek minim u m koz6pfokrj d lla m i iskolai

ds legaldb$ kozepfokf - kozgazdas6gi-, p6nzUgyi, szakkdpzett t6rsash 6zkezel6i -
szakmai vggzetts6g, vagy ezeken a szakterlileteken szerzett fels6fokti 6llami

iskolai v6gzetts6g kell, illetve legalSbb 3 6ves szovetkezeti, tiirsashSz kezel6i,

fe I ri gyelci bizottsd gi gya kor'l at szri ks6ges'



15,6. Nem lehet tiszts6gvisel6, aki elet6nek 75. 6let6v6t betoltotte;

L5,6.1. Aki nem tagja a szovetkezetnek;

L5.6.2, Aki bUntetett el6eletU;

15,6.3, Akit a Bir6sdg cseleRv6k6pess6get korl5toz6 vagy kizd16 gondnoksAgal6

helyezett;

15,6.4. Akit kozUgyek gyakorldsdtdl, valamety tevdkenysdg folytatiisdt kiz6ro

foglalkoziist6l eltilt6s hatdlya alatt ttll, az it6letben megjelolt tev6kenys6get

folytat6 la K6sszdvetkezetn6l;
15.6.5. Nem.jelolhet6 ds vdlaszthat6 meg tiszts6gvisel6nek, aki ellen a vdlasztris

id6pontjdba n szd nd 6kos bfi ncselekm6ny el kovetdse m iatt vddat emeltek;

15.6.6. Aki lakiisszovetkezetn6l folytatott tev6kenys6gdvel osszefligg6sben

keletkezett, joger6sen megdllapftott fizetdsikdtelezetts6g6nek nem tett eleget;

t5.6,7, Akinek a tiszts6gvisel6 vdlaszt6 kozgyfildsig, a jelol6s elfogaddsakor, a

lakdsszovetkezet fe16 bdrmilyen jogcimen tartozdsa van;

15.6.8, K6zeli hozz6tartoz6k 6s 6lettdrsak nem lehetnek ugyanannak a

la kiisszovetkezetnek a tiszts6gvisel6i.

15.6,9 Az igazgat6sdg elnoke 6s tagjai nem vdlaszthat6k meg feltigye16 biztosnak,

a feltjdyel6 biztos nem lehet tagja azigazgat6sdgnak.

Pd f ydzn i 2022,08,20.-ig le het b6 rigdny megjel6l6sse l.

Az elnok munkab6rdt, az igazgat6sdg 6s a fe[igyel6biztos tiszteletdijiit a

kozgyfi lds hatdrozza m eg.

A szovetkezet alapszabdlya megtaldlhat6 a www.kolcsevlakszov.hu weboldalon.

KerjUk az iskolaiv6gzetts6g igazolSsdt a megfelel6 dokumentumokkal, on6letrajz

6s erkolcsi bizonyitv6ny eljuttat6sdt a szovetkezet clm6re:

1211 Bp. Kossuth Lajos utcaTt/Bfszt,2,

vagy kolcsev.lakszov@gmail,com e-mail cimre.

Telefon: 2V6-4755
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