
ALAPSZABALY
(m6dosit:lsokkal egys6ges szcrkezetben)

Elfogadta az Uipalota ,1. sz. LakiislenntarttJ Szdvetkezelb6l kivel6 Buclapest, XV. keriilet
P.iskom park 25. szim alatti, 91158/,13 hrsz-ir Lakdsfennlart6 Szdvctkezet 2006. decembet

05.-dn megtafiott alakul6 kdzgyiildse, mjnt az fjpalota 4. Sz. Lakisl'enntafi6 Szovelkezel
jogut6dja. a lak6sszdvetkezetelo6l sz6l6 2004. dvi CXV. tdrviny 58. $ (3) bckezdds6ben

vaiamint az ingatlan-nyilviintaltdsr6l sz6l6 1997. dvi CXLI tdrvin)' Vh 74. { (2)

bckezddsdben ekiirtak fi gyelembevitelivcl-

r)
A szijvetkezct ncve: Pfskompark Lak6sfenntdt6 Szdvetkezet

2)
A szdvetkezet szdkhclye: Budapest. XV. kerfrlel Priskom park 25.

:r)

A szajvetkezet tcvdkenysdgdnek cilja: hogy a szovetkezet tagiai hdziis dsszefogdssal.

szemilyes kdzremtikddissel 6s anyagi hozzijirulissal gondoskodianalt a lakisok

nrikodtctdsdhez sziiksdges szdvetkezeti tulajdoiu kijzds litesitmdnyek fcnnlartisilr6l is
nrikddtet€sdf61

1)
A sziivetkezet feliigyeleli szerve: f6vArosi Bir6sig Cigbir6sega

s)
A szdvelkezct tcvdkenys6gi kdrc: 70.32 llgatlankezclis
A t'enti levdkcnysdg a tagok 6s a ncm tagok tulaidondban, illetve haszndlat:iban ill6 lakdsok

miikddtet€s€hez sztiksiges kdzds l6tesitlninyek lenntartisiit is nriikddtet6sit tbglalja magiba.

Az e szdvctkezeti alapszabrilyban nenl szabal-vozotf kdrddsckbcn a lakisszdvclkezelekr6l
sz6i6 2004. €vi CXV. tdrv€ny, tovdbbd a Polgdri Tijrvinykdnyvr6l sz6lir 1959 dvi lV
tdrv€ny (a tov6bbiakbanr Ptk.) rendelkezdsei az ir6nyad6k.

7)
(1) A szdvetkczetnek lermdszetes 6s jogi szemdlyek, valamint jogi szcmdlyis6ggcl netn

renclelkez6 gazdaszigi tirsas6gok. tovibbi kiilfitldi szemdlyek akkot lchctnek a tagiai' ha a

lakds tulaidonjog6t megszcrczt6k.
(2) A szijvelkczet a tev€kcnysdgdt a sajet rdsz€re. tagiai. tovibbe a nem tag tulajdonosok

rdszire vdgzi, amellyel kapcsolatban n1'cresdgszesisre nem t6rckszik

(3) A lakisszovetkezet a tevdkenysiglnek elldtdscl ciljdh1l a

lakdsszdvetkezetekr6l sz6t6 2004.6vi CXV. ts a 2011. 6vi LXWI. tdrvtnv
rendelkeziseinek /igyelembevttelivel - vallQlkozdsi tevdkenysiget is folytalhat
A lak(lsszovetkezet dltal iizletszerfien vegzett tarsdshaz-kezelSi is ingotlankezel6i

tevdkenysdEye a tdrsashatzqkr6l sz6lo ton^eny etre vonQlkoz1 rendelkeziseil

me gfel el 6 e n alkalmaz n i kel L



8)
A kiizgyiil€s e alapszabilyt, a jelenl6v6k szavazat:inak k€thifmados tdbbsdgdvel, bdrmikor
m6dosithatja. Az alapszabiily m6dositisil iigyvdd iltal ellenjegyzctt maginokiratba kcll
lbglalni.

A sziivetkezet k6pviselete

A lafuisszovetkezetet az igqzgqt6sdg elnoke N.tgy qz igazgat<jstig helyett
megv.ilasztott gyvezet6 elnok, t'ag)r az ig)vezetli igazgat6, v1g/ e kozgyiibs
dltal kipviseleti joggal Jblruhdzott igazgat6sdgi tag kdpti.seli. E jogkor k

harmadik szemdlyekkel szemben 1n'tnyesen nem korldtozhat6. Mas tag vagy
alkqlmqzott a kipviseleti joggal rendelkezd tisztsAgvisel6 lrdsbeli

.felhatalmazdsct alapjdn kdpviselheti a lakdsszdvetkezetet; ebben .tz esetben

legalabb kdt tag v.1gy alktlmozcttt egyiittes.fblhatalnazdsa.szi)ksiges. A
szovetkezetet az igazgat6sdg elnoke kipviseli 6s c6gjegyzdsi joga ondl16.

Hatirozatok bi16sigi feliilvizsgilata

l0)
(l) A lakasszdvetkezet bdrmely tagja 6s nem tag tulajdonosa, tovlibbtt ctz dlland6
(iddleges) hasznrilati jog jogosultja keresettel kdrheti .t bir6srig16l a

lakasszovetkezet vag,t barmely szerve dltal hozr.ttt olyan hatiirozat hdtdlyon k[vtil
helyez€set, amely jogszabalyba, a lqkdsszovetkezet alapszabdlydba tagt mLis

bels6 szabalyzatdba titkdzik. Ez a jog drvinyesen nem ztirhat6 ki.

(2)
Ila a kozgtiilis hotltrozata a kisebbs€g jogos 2rdekeinek l1nyeges s6relmdvel

jltr, bdrnely tctg vegt nem tag tulaidonos, tovtibbd az dlland6 (id6leges)

haszndlati jog jogosultja keresettel kirheti a btrtisligt6l a hatltrozat hattllyon
kiriil helyezdsEt.
(,
A keresetet a hqtdrozat kozlisttrjl szamltott hahtan napon belnl kll a

hkas szdvetkezet ellen b eny{ri tan i.

A keresetind[tdsnak 4 hatdrozat wlgrehajttisdra halaszt6 hatiilya nincs ' de a
biritsiig a hatdrozat vAgrehaitasdt - kdrelemre -fefuggesztheti
(4)

A jogsirt6 hatdrozattal irintett tag (1 sdrelmet' perind[tds el6tt, a .lblngyelS
bizottsdgnak [rdsban be kell .ielenteni. A bejelenttls alapjlin ct Jeliigyel6bizottstig
a birosdgi eljards elkeriil1se 1rdekiben - a bejelentts kizhezvttel1t6l szl;mltott

tegkes6bb tiz napon bel l kdteles a hatdrozQtol meghr.tz(t lakdsszovetkezet

r i s z,i r e e hatdr ozat m e gv dl tozt at(i s d r o vag) fennt ar t as ar q v o na t koz(t i avas l attit

megtenni 6s ozt riszletesen indokolni



(5)
A Jbliig.'el6 a (4) bekezdisben emlitett intdzkeddsir6l a bejelentcs
kezhenttel<lt'l szrimitott tiz napon beli)l [rdsban fijAkoztatjct az erintett
lakrisszdvetkezeti tag vagy nem tag tulajdonost, az tillqnd6 (id6leges) heszndleti
jogjogosultjdt.
(o)
Az (l) bekezd1s szerinti hqtdrozqtot meghoz6 lekdsszdretkezet yclg) szerve
kdteles a feliigyel6 javaslatdnqk kizhezyetuledl szdm[tolt legkdsdbb harminc
napon beli a javaslat elfugaddsttr6l vaggt elutasftdstir(.'l donteni 6s drrt,l .tz

'rintett 
lakdsszovel:kezeti tag rafy nem tag tulaidonost, az dlland6 (id6leges)

haszndlati jog jogosultjdt, yctl.tmint a feliigel1t hcllediktalanul irdsban
<irtesiteni.
(7,)

A keresetind[tds (3) bekezdisben meghcltdrozott hatdrideje a .lbliigyeltihoz
intdzett [rdsbeli bejelentds kizhenekbt1l a lakdsszdvetkezet vapy szervdnek a
(6) bekezdisben meghatdrozott dontdse kdzl1sdig, az (5) vagy ct (6) bekezdisben

Jbglalt hatdrid6k elmulqsztdsq esetdn e hatdrid6k eredmdnytelen eltek€ig
nyugszik. Ha azonben.t nytrgvdst kdtet5en a keresetind[tdsi hatdrid6b6l tiz
napndl kevesebb ran hdtra, e hattirid6 tovdbbi tiz nappal meghosszabbotlik.

Tulajdoni 6s hasznilnti viszonyok a sziivetkezetbeD

ll)
(1) A szdvotkezetben a lakdsok a tagok ktildn tulajdondban 6llnak.
(2) Az egyes tulajdonosok tulajdonriban 6116 lak6sok meghatdrozAsiit. valamint a lakdsok

tulajdonosainak a megjelcildsdt, az ingatlan-nyilvintarl6sr6l s2616 1997. ivi CXLI tijrvin,Y
Vhr. 74. $ (2) b) 6s e) pontjaiban el6idaknak megfelel6 is a Fiivrirosi Kediletek
FdldlivatalAhoz 815/1981. sziln alatt 1981.01.09.-6n beadoll I db jcgyz6kdnywel egyezij

sorrendii L szimi melldklet taftahnazza irz alibbiak szerint:
Az 1. sz. r'nelldklet a Budapest, XV. kcrtilet 91158/43 hrsz. lijldriszleten elhelyezett 63 db

lakrisnak, valanint a 63 db lak6s tulajdonosainak az adatait tanalmazza.
(3) Az alapszabAly 1. sz. melleklete a 2004. dvi CXV. t6rv6ny'1i. $ (6) bekezdis6bcn lcirtak,
valamint a szem6lyes adatok vddelmdr6l rendelkez6 tdrvdnyben el6irl.rk miatt ncm

nyilvinosak, ez6rt a lakistulajdonosokr:k az alapszabhly mell6kleteilt val6 betekinlisj joga

kizer6lag a sajAt adataika korl6toz6dik.
(4) Az igazgat6sig az 1. sz. mell6kletben rijgzitett adatokr6l csak a Fiildhivatal, valamint a

bir6si,'rg r6szirc adhirt tij6koztatAst.

t2)
A lakrisoknak helyet ad6 Iijld€szlet, tovibbi a lakdsok dpiiletszerkezelei. a kdzds hasznilatla

szolg6l6 terijletek (beton tirburkolat, stb ) ds helyis6gck (kijzijs t6rolok. stb )' a kdzponti

berendezisek, a szdvetkozet c6ljdt szo1g616 mis litesitmdnyek is vagyonldrgvak a sziivetkczet

lulajdoneban 6ll)1ak az alibbiak szerint:

- a lak66piilethez tartoz6 fdldrdszlet,



- azdpiiletszerkezelek,
- a lak6dptilet kdzds hasznalaha szolg6l6 hclyisdgei 6s teriilerei.

a lJkocpiilel 16./ponli bcrcndczc.ei.
- I db h6zleliigyclcii (gondnoki) lakis,
- a lakdslenntad6 szovetkezot ciljit szolgiil6 miis ldtesitmdnyek (rl: iroda. raktir, stb.)

ds vagyontzlrgyak,
- 2 db iizlet (1 db ibdrisztat hasznos tedilete 54m2, I db szolarium hasznos teriilete

11,2m'z).

1t)
(1) A lakrist a tulajdonosa rnaga hasznrilhatja. hasznosithatja, illetve a haszn6lat jogat
Atruhizhatj a.

(2) A tag hal a esetdn a tulajdonjog az 6$kl6sre \rcnatkoz6 szabaiyok szerinl villozik.
A nem termiszetes szemdly tag megsziindso csctin a tulajdonjog tekintetdben jogut6dlesnak
van helye.
(3) Az ijritkits, a megaj6rddkozott 6s a vev6 tagfelvitcli kirelme nem utasirhat6 el.

t4)
(l) A lekddpiilethez tartoz6, a szdretkezet tulajdondban ltll(t Jbldrdszlet is
dpiiletrdszek haszndlqtdre, a kozgyiilds hqtdrozatqinak keretei kAzott a t.tgok
mindeg)ike jogosult, e jogdt azonban eg)ik tag sem gtakorolhatja a tobbiek

.jogdnak vag) j ogos 2rdekeinek sdrelmtre.
(2) A lakasokon beli.ili tcvikcnysigck vigzdsc sor6n az alapszabily 2. sz. mcllikletekinl

j6vrhagyott h6zirend szab6lyait minden lak6stulajdonos k6teles bctafiani 6s a tcvdkcnysig
vdgzdsdben risztvev6l*el bctaltatni.
(3) A hdzifend tafialmazza a lakasok kdzds hasznalatra szolgdl6 teriileteinek ds helyisdgeinek
haszn6latdra vonatkoz6 r€szletes szab:ilvokat is.
(,1) A szdvetkezet tulajdondban 6116 valamennyi €piiletr6sz (kcizcis hasznr,ilatu leriilet, helyisig,
falfcliilet stb.) hasznilatdlak, 1]asznosit6si m6djrinak nregviltoztatisa kdldisdben a kdzg)'iilis
daintds6t kell kdmi.
(5)A lakdsszot,etkezet tulajdontiban dlli,, kbzds httszndlatra :;zolgdl6
dptiletriszek, helyisdgek is teriiletek megfigyelisdt szolgAl1, zdrt rendszer{i
miiszaki megolddssdl kidpiteu elektronikus megfigel6 renclszer (a

tovdbbiakben: kamerarendszer) Idtesitdsirdl 6s zemeltetisir6l a kbzg,'[ili; a

tag 6s nem tag tulajdonosok legaldbb kitharmados tdbbstgdnek igenlS

szavazataval donthet. Ebben az esetben a kamerarendszer miikodtuftsit kiildn

szabdlyzatban kell rogz[teni.

A szdvetkezet szcraezete

A kiizgyiil6s

l5)
(1) A szdvctkezet legl'6bb szerve a kiizgytilds.
A kdzgyrilds hat6skdr6be taflozjk:
a) az alapszab6ly m6dosit6sa;



b) az igazgafisagi tagok megv6lasdasa ds felmenldse:
c) az igat6sAg ehajkdnek a megvdlaszlasa, l'elmentise;
d) a leliigyel6 bizotts6g tagjainak €s elnijkdnek nregvilasztisa. l'elmentdse;
e) az igazgat6srgi tagok €s a fcliigyel6 bizofts6gi tagok dijazdsanak meg:'rllapitasai
0 az igazgat6sigi elndk is a feliigyel6 bizottsagi eh6k dijazisenak megAllapilisa:
g) a beszimol6 6s a tirgydvi kttltsdgvctis (kciltsdgel6irrinyzat) clfogadiisa. cldnt€s LIz ad6zotr
eredmdny felhasznildsdr6l, tovibbi a tagokat is nem tagokat terhcl6 befizetdsi
kijtelezeltsdgr6l, illet6leg a vesztesdg f'edczetdnek 1brrdsdr6l, sziiksig esetdn a p6lbeiizetes
elrendeldsir6l:
h) a szijvetkezet egyesiildsinek, szdtv:iliis6nak is a szovetkezet megsziinisinek elhatiirozasa;
i) a szovetkezet tulajdondban till6 1piiletrtsz haszndlatct, haszno,sitasa m6djdnak

megvdltoztatdsa;
j) ddnt1s szoyetkezeti 6rdekkepviseleti sz1retsdgbe tttrt€nli bel6pd,s16l, illetdleg
kilipdsr6l;
k) tiszfiegviselS ellen kiirtdritisi per inditdsdnak elhatdrozasa, illetSleg
biintetdfelj elentds megtdteldrlj I vqlo donftS ;
I) mindaz, qmit tdrvdny yagy e alapszebdb) a kozgy{ilds hatdskoribe utal.
(2) Az (1) bekezdds h) pontjdban;fblsorolt szervezeti dtalakuldsokr6l a dontds q

kdzgtfilds kizdr6 lagos hatds kdrd be tqrtozik.

t6l
(1) A kdzg).rildsi az igazgat6s6g hivja dssze.

A kdzgyiil6st sziiksdg szerint. de lcgal6bb ivcntc cgyszcr dsszc kell hivni.
(2) Kdtelez1 a kbzgtiil1s osszehivdsa, ha ezt ct tagok legaldbb tlz szdzal1ka vag,,
a feliigelS irdsban, a nupirend, az ok ds a kozgyiillsi hatdrozatra tett .jovaslat
megjeloldsinel ind[tvdnyozza. I-Ia az igazgat6sdg qz indltvlin! kdzhezvdtel't6l
sziiuitott neyenot napon beliili iddpontra a kdzgtiil1st nem hiia dssze, qzl a
neguenotodik napot kivet1 harminc napon beli.ili tl6pontrd a.feliigtel6, ennek
elmulasztdsa esetdn az osszeh[v(tst kir6 tagok ragy az dltaluk megb[zott szeudly
jogosult dsszehlvni.
(3) Snrg6s esetet k lonosen. ct lctkdsszdvetkezet tulaidondban till6
ip letrdszek, dpiilet berendezdsek, vtgtontdrgyak dll1konysligdl, hiztonstigdt
kt)zvetlen l reszdlyeztet1 helyzet kialakul(tstit - kivive ez irdsbeli meghfv6t
legk6s6bb a kdzgyfil4s id6pontja eldtt tizendt nappal meg kell kildeni. Ezzel

egidejiileg a meghiv6 egt pelddnydt minden lepcs6hdzban, iitl ltithat6 helyen ki
kell .fiiggeszteni. A meghiv6ban a kozpyiil6s s rg6s o,sszehivdsa esettn, qnnak

indokat is fel kell tiintetni. A kozgtfil's hirdetm,ry idn is dsszehtuhat1.
(4) A k6zgyiil6si meghiv6nak vagy a hirdetminynek tartalmaznia kell:

a) a szdvetkezet nev6t €s szdkhely6t:
b) a kdzgyiiies napirendjdt, id6pontjit is hely61;

c) a megism€tclt kozgyr:rlds id6pontjit 6s az eltdr6 hatilozatk6pessdgi szabiily1.a vonatkozo

iigyelemfelhivast.
(5) A meghit6hoz metlikelni kell a szavqzdsra el6terjesztett llLtl1ircndre

vonatkoz6 [rdsos elliterjesztdseket 6s a kozgtiilis hatdrozataira tett julaslatot



(6) A kdzgiil1s levezetij elnijkdnek ds a kozgil1si iegtzdkonyu ttezet6jdnek

ugtanaz a szemdly is megtdlaszthat6.
(7) A meghirdetex napirendben nem szerepl6 g,,ben intdnyes hatdrozatot hozni

nem lehet.

17)
(1) A k()zgtlilts hatdrozcrtupes, h.t.1zon a tagok tiibb int afele megielcnt
(2) A hatdrozatkeptelen vagt az ilyen okbtl betekesztett kdzg,'iilds esetdn a
hatdrozatkAptelen kdzg',il6st k<ivet6 15 nQpon bel li iddPontban az eredetivel
qzonos - a kdzgy{ikls berekesztise esetin az ezt kovetden Jbnntnarad6
napirenddel jabb kozgr,iil1st kell tartani (a tortibbiakban; megismdtelt
kozgyiil6s). A megismitelt kozgyiil1s az eredeti knzgyiilds meghiv6jdban az

eredeti kdzgniMs hatarozotkdpessdgdt6l Jiiggii feltdtellel a hdt.irozQtkdptelen

kozg{ilds napjara is kitiizhet6. A megismttelt kozgyiilds d megelent tdgok

,rzanwrct t ek int er ndlkiil ho t ri ruzar kepet.
(3) Nem lehet mcgism6telt k6zgyiil6st tafiani a szdvetkezet egyestildse, szit\'6l6sa 6s

megszrhdsc kapcsiin meghozand6 ddntdsek esetdben.

(4) A megisndtelt ktizgytiiis csak az eredeti napirendben szereplo ltdrcldsekben hozhat

halfuozatot.

18)
(1) A kilzgyrilds a hadrozatait a jelen liv6 tagok tdbb nint feldnek szavazat6val ds nyilt
szavazrissal hozza.
(2) Az igazga13s|g elndk6t, valamirt a feliigyel6 bizoltsdg elniikdt, a megviilaszblt
igazgat6sdgi tagok ds feliigyel6 bizotts.igi tagok kdziil, a szdvelkezet egdsz tagsAgdb6l a

kcizgyiildscn.ielenldv6 tagok vdlasTtj[k titkos szavazdssal

(3) A kdzgyrilisen laldsorkdnt csak egy-egy szavazatot lehet ligyelembe venni. IIa a lakis
titbb tag tulajdon6ban 611, 6s a tagok a kdzgyiildsen ellcntitcsen szavaznak. a lcadott
szavazatok egyike sem vehet6 ligyelembe.
(4) A sz6vetkezet tagi6t a kdzgyiildser irisbcli meghatalmazas alapjAn lehet kdpviselni A
nrcghatalmaz6sra a Prk. 222-223. $-aiban foglaltak az ir6nyad6k. A meghatalmaz6st tcljes
bizonyit6 erejr:r magAnokiratba kell lbglalni, nelynck eredeti pdldrin,vrit a jelenldti iv
aliir6sakor dt kcll adni. Egy szemily meghatalmazis alapiSn legfeljebb iit szdvetkezeti tag

kipviselet€t l6thatja el.
I clies bi/on) iro creju a mrgiin,'k irlt. ha:

- a meghatalmaz6 a meghatalmaziist sajet keziileg irta 6s alaifta vagy
- kdt tanri a neghatalmL|zisol aliiresaval igazolja, hogy a rneghald]maz6 a nem Altala irt

mcghatalmazist el6ttiik ida ali. vagy az al6iris6t el6ttiik sajit kezir al6iresAnak

ismerte el: a meghataimazrson a lantk lak6helydt is fel kell ttintetni.
- a meghalalmaz6 aliiirdsa vagy kizjcgye a rnegl'tatalmazison bir6ilag vagy

kciz,.jegyz6ileg hitclesitve van.
(5) A kijzgyril6sr6l jegyz6konyvet kcll fclvenni, amelynck tanalmaTlria kcll kiildnoseni
a) a kdzgyiildst levezet6 ehdk, a jegyz6kdnyvvezet6, is a jegyz6kijnyv hitelesitisire
megviilasztott tagok nev€t;
b) a ncgjelent lagok szdm6t, ajelenl6ti iven d tagok nev€t, illet6lcg a tag ziltal mcghatalmazott

szemily nevdt;



c) a kdzgyrilds hatArozatkdpcss6gdnek mcgdllapitrsir;
d) a targyall iigyek (indilvrinyok) ijsszelbglalisil;
e) a ktjzgyrilds 6ltal meghozolt hatdrozatokat is a szavdziis crcdmdnydre vonatkoz6 adatokat.
A jegyz6kdnyvet a kdzgyiilds levezet6 elndke 6s a jcgyz6kcinl,vvczct6 jrja ali, ds azr a
ktizgyriiiscn erre megv6lasztotl kdt szdvctkezeli 1ag hitelesiti
(6) A jegyz6ktinyvbe barmely tag berekinthet is an6l, a m6soiasi kdltsdg mcgfizetdsivel,
m:isolatot kirhet.
(7) Az igazgat6signak a kiizgyLildsen mcghozott hatiirozatokat valamennyi tag tulajdonos
reszdfe irdsban, a kcjzgyril€s megtar16s616l szdmitofi 30 napon bcltil kizbesiris idin kdzdlnie
kell.

\z igazgrt6sig

19)
(1) A kiizgyrilds - legfelicbb 6tdvi id6tartamra -legaldbb hdromtagir igazgar6siigot vilaszr.
(2) Az igazgat6sig tagjdvd csak a sziivetkezet tagja velaszthat6 meg.
(3) Az igazgat6sAgnak, egyilttal a szcjvetkczctnek az elndk€t a kajzgyiilds kitldn szavazassal
vdlasztia n'rcg a megviilasztolt igazgat6s6gi tagok kdziil.

20)
(l) Az igazgat6sig a kdzgyiilds haterozaiainak mcgfclcliicn irin]'ilia a sziivetkezel
tevdkenysdgdt.
(2) Gondoskodik a szdvetkezet egdszdre vond&oz6 Szervezeti 6s Mr,"rkdddsi Szabelyzat (a
rovibbickbcn: SzVSz) elldszitesiriil illetolcg elkd.zrrrerd.drol
(3) Az SzMsz-ben rdgzitettek szerint kialakitja €s iranyilja a szdvetkezel munkaszervezetdt,
gyakorolja a szdvetkezet alkalmazottaival kapcsolatos munk6ltat6i jogokar.
(4) Az igazgat6seg ddnt minden oly,ul tigyben, amelynek elddntdse nem tarlozik a szdvctkczct
mrs szer\,6nek hatisk6r6be.
(5) Az igazgat6s6g elnijkdnek a feladata 6s hatiskajre:
a) Az igazgat6s6g munkijAnak dsszchangolesa, valaminl a szdvetkczct cgiszineh. de

ktildndscn az igazgat6sigi tagok murlke'6nak elvi iriinyit6sa 6s ellcn6rzise.
b) Az igazgat6sdgi drtekezletek el6kdszitdse, megszervezisc is ievezetese.

c) A szdvetkezet kdpviseletc hivatalok 6s hat6sigok cl6tt, valamint percs clj6risokban a

bir6sig el6tt.
d) A szdvetkezet milkddisivel kapcsolatos ktils6 is bels6 levelezis.
e) A szijvetkezet niikcjdise sorin keletkezctt iratok gyiitdse is meg6zdse.
1) Az adatvddclmi 6s kdrnyezctvddelmi el6irisok betartatdsa
g) A szdvetkezet eg6szdnek miikiiddsdvel kapcsolatos elviilaszthatatlan kozponti kiad6sokra-

valamint a kiaddsok fedezet6l biztosit6 befizetdsekc vonatkoz6 kdltsdgvet€si len'clkeszitdse
h) A szdvetkezet egdsz6re vonatkoz6 dvcnkinti kdlts6gvetds ajsszcillit6sa a blokkok

rdszkdzgyiildsei eltal i6vahagyott kcillsdgvetdsek \'alamint a kdzpol]ti kdltsdgvet€s

6sszevondsAval.
i) Az ives €s a rcndkiviili kijzgytil€sek el6 terjesztend6 beszimol6k elk€szitdse
j) A szdvctkezet 6vcs rendes kdzgyiil€sdnek, valamint az esetenkinti rendkivilli kdzgyrildsek

;l6keszit6se, megszervez6se, is megtafiAsa az igazgal6sigi tagok t6lelesen szabiilyozott

kdzreniikddes6vel.



k) A kdzgyr.ildsen meghozott llatdrozatokat ismertet6, valamennyi lakistulajdonos rdszdrc
kizbcsitcnd6 ilisbeli 6rtesit6k elkdszitdse is ehdrisa a kizbesitdst int6z6 igazgat6sigi
tagoknak.
l) A szcivetkezet pinziigyi 6s szdmviteli rendjinck a kialakitdsa, ds a p€nziigyi 6s szimviteli
ft g) elem b(tsrtcsrnrk rend:zcrcs cl lcnorz<.e.
m) Szerz6ddskdtis kdnyvel6vel vagy kdnyvel6 irod6val a szdvetkezet pdnzugyi 6s szarnviteli
nyilvfntarl/rs6nak folyamatos vezetdsdre. valamint az 6ves penziig.vi bcszrlno16 is mirleg
clkiszitisirc.
n) Condoskodni a szijvetkezet mirlegdnek elkdszitdsdrijl, az ad6- ds j uldkbevallisok
elkdszitds6r6l, a statiszlikai jelentdsck dsszedllitrisir6l, rnindezek hatdrid6re td dn6
beadisir6l, \'alamint az ad6 ds jirul€k fizetdsi kdtclczcttsig hatdrid6rc tdrtin6 tcljesitisir6l.
o) A pdnziigyi helyzet lblvamatos figyelcmmcl kisirisc, valamint x pclziig)i
ellehetetleni.il6senek megakad6lyozisa. Sziiksig csctiD pdtbefizctis kezdcminvczise.
p) Fizetdsre fekz6lit6 lerelek megirdsa is tirtivettinyes vagt kdzbesltett
IevilkEnt val6 euuttqtlisa a kbzos kdltsdg befizetdsi kotelezettsegeit nem teljes[td
I a kis tul ai donos o k rd s z dr e.

Az igazgat6sdgnak a hdtrabkos lag ragy nen tag tulajdonos rdszdre ctz ismert
lakthelydre vagy levelezdsi cimire igazoltan, postoi szolg.iltat1 ildn
megk ldott felsz6lltdsdt a kdzbes[fts megkisirl1sdnek napjdn kizhesitettnek kell
tekinteni, ha cr hittrctldkos tag vagt nem tag tulaidonos az dtvdtelt megtqgadt.t. A
masodszor megkisdrelt ds lltvitel nilkiil, ,nem keresle" jelzdssel az

igazgat6sdghoz vissza1rkezett felsz6litdst, a postai ktzbe,s[tds ndsodik
megkisdrlisdnek napjat kdvet1 nyolcadik munkanctpon kizbes[tettnek kell
tekinteni (hizb es itds i vdlelem).
Ha ez ismeretlen helyen tart6zkodo lldtrdbkos tag Na[y nent lag ttiajdonos
nyilvdntartasba vett j lak6- vagy tart6zktddsi helye, 'szdkhelye, telephelye a

nyilvantartast vezet6 szerv adatszolgdltatdsa alapidn tagt egylb n6don ismerttd
vdlik, a kdzbesitdsi vdlelem az tii lak6- vagy tart6zkoddsi helyre, szikhelye,
telephelre az (t) bekezdds szerinti m6don megkisdrelt 6s eredmdnylelen

kdzbes[tds esetdben dll be. "

q) A jelzilog bejegyzdsi rendclkez€sek elk6szitdse ds beaddsa ngyv€di kdTrcmiikdddsscl a

fijidhivatalhoz. a hat h6napnak megfelel6 kijziis kdltsigct meghalad6 hitraldkkal ad6s

lak6stulaidonosok lakisaira tdrtdn6 jel261C)gbejegyz€s irdek6ben.
r) F'izet6si meghagydsok kibocsdtisa b;r6s6gon keresztiil ds hdtral6k-bchajtiisi perck

kezdenrdnyezdse a fizctisi kijtelezcttsdgeiket fclsz6lit6 lcv6l itvitclc ellen6r'c sem

telicsitilkkel szernben.

s) Az dsszesitett tagnl'ih'iintadAs folyanlatos karbantafidsa, valanint a tagfelv€tel]cl

kapcsolatos jogi probl6miik reltdcz6se.

t) A szdvetkezet Tiizvddelmi Szabalyzatiban rtjgzitell elnijki leladatok cllltdsa

u) Postafi6k bdrleti szerz6des mcgkdtdse 6s a firikb€rlcti dijak befizetdse

vj Szijvctkezeti irdekk6pviseleti sziivctsdgbe tiifiin6 bel6p€s esetdn. a szdvctkczel kdp'iselete

a szdvetsdgben.
w) A szcjvetkezet tulajdonit k6pez6 cszkdzdk 6vldgi lcltiirozisanak a nlcgszetvczise 6s a

leltirozds szi16pr6baszerti cllen6rz€se.



z) A mrikcidisi kiad6sok negycdivel*dnti elsz6mol6sdnak az elk6szitdse.
x) A hasznahatatlan es feiesleges eszkdzdk, valamint iratok sciejtezisdnek megszcrvczesc_
(6) Az igazgat6s6g a tevikenysdg66rt a kdzgyiildsnek feleliis.
(7) Az igazgat6srig 6vente legal6bb cgyszer kijleles besz6molni a k6zgyiil€snek
- a szdvctkezet lagyoni helyzctir6l,
- pinziigyi 6s jdvedelmi helyzetdr6l,
- 6s az igazgat6s6g tcvdkenysdgdr6l.
(8) Az igazgat6s6g a tagnak a szcjvetkczctre, illet6leg ajogaira is kdtelezetlsdgeire vonatkoz6
ir6sbeli mcgkeresdsdre, illet6leg az abban l-elvetett kdrdiselq.e - a kdzhezvdtelr6l szdmitott 30
nlpon bcliil - irasban kdrelc. vJlas,,r ad i.
2t)
(l) Az igazgat6s6g a lakist d nt6 tulajdonosv6ltozis esetdn a lakistulaidoios kdr€sdre,
kitteles irdsbeli nyilalkozatot adni a kdlts€gtartozasr6l.
Ha lartoz.is .ill fenn. a nyilatkozatban a hdtraldk dsszegdt is mcg kcll jeldlni.
Az irisbeli nyilatkozat tartalmidrt lennrill6 fclel6ss6gre a P1k. szabilyai az irinyad6ak.
(2) Az elad6nak a lakis pcr-. teher- ds ig6nymentcssdgerajl tett szavatossegi nyilatkozata a
kdltsdgtafiozas a16l tijddn6 mentessig szavatoliisira kiteried akkor is. l'ra a szez6dds
megkiil6se sor6n a tadozas i'ennill6sinak kirddsdben nem kdri az igazSat6s6g (1)
bekezddsben emlitell nyilatkozatdnak kiadis6t.

A feliigyel6 bizottsig

22)
(1) A kdzgyiilds - legfeljebb dtdvi id6tartamra - legal.ibb hiiromtagi l'eliigyel6 bizollsiigot
valaszl.
(2) A feitigyel6 bizottsdg tagiivi csak a szdvetkezet tagia vilaszthat6 tneg.
(3) A f-eliigyel6 bizottsiig elndk6t a kdzgyiilds k0ldn szavazilissal vllasztja meg a

negvilasztott feliigyel6 bizotts6gi tagok kdziil.
(4) A filiigyel6 bizo{1s6g ddnt€seit sz616bbsdgge1 hozza, szavazategycnl6sig csctdn az elndk
szavazdta ddnt.
(5) A szdvetkezet a 1'eliigyel6 bizottsig olndkivcl is tagjaival murka!iszonyt nenl litcsithct.

23)
(l) A 1'eliigyel6 bizotts6g a tagok drdek6ben, ivcs cllen6rzdsi munkalerv szcrint a szdvetkezet

egdsz tevdkenysdgdre kiterjed6 folyanatos ellet6rzist vigez.
(2) A feli.igyel6 bizottsagl
a) a szdvetkezct szerveinek miikiiddsdvcl is a gazd6lkoddssal kapcsolatos bfumely iigyet
megvizsgdlhat, a szdve&ezet imtaiba bctckinthet;
b) a szdvetkezet tiszlsdgvisel6it6l, alkalmazottait6l es a szdvetkezeti tagokt6l. illet6leg a nem

tag tulajdonosokt6l felvildgositist kdrhet;

0) az igazgat6siigot felhivhatja, hogy a jogszabdlyoknak. az alapszabilynak. iiletiileg a

kiiz8yrll€s (rdszkdzgytil€s) halirozataiban foglallaknak megfelel6en jerjon el;

d) inditvinyozhatja az igazgat6sdg egdszdnek vagy egyes tagjainak a l'elnertdsit. lelelijssdgrc

vonisdt, tovibba a ktjzgyill6s 6sszehivdset;

e) dsszchivja a kdzgyiii6st, ha az igazgat6sfg nem tesz eleget crre vonatkoz6 kdtelessdginek;

0 az dves besz6mol6 alapjrin r'6lemdn1t nyilvinit a kijzgyilids riszdle a sz(ivetkezet

gazdrilkod6s6r6l; e ndlkiil az ives besziimol6 tirgydban drvdnyes hatirozat nem hozhat6;

g) vdlemin)'t nyilvdrithat a kdzgyirlis cli tedesztett m6s beszdmol6lc6l ds jclcntdsekr6l;
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h) javaslatot tesz a kijzgyillisnek a tjsztsdgvisel6k dijazisdnak megill.tpitrisfua;
i) k6lhavonta ellenijrzi a Hdzircnd bctartAsit, valamint fdldvente a Trizvedelni Szabdlyzat
betart6sdt ds szdvetkezet tulajdon6ban liv6 ingatlanrdszek nriszaki dllapotrit:
j) az ellen6rz6sekr6l blokkonkinti irisbeii jelenldst kdszil. amelyet 1-1 pdldinyban rilad az

cllen6zdtt blokkot k6pvisei6 igazgat6s6gi tagnak, valamint az igazgat6s6g elndkdnek:
k) elvdgzi az dvvdgi leltdrozds ellen6rzdsdt ds rdszt vesz a haszldlhatatlanni viill felesleges
eszkdzdk. valamint lcjfut meg6rz€si idejiL l'elesleges iratok selejtezdsdben.
l) tev6kenysdgdr6l a kdzgyLilisnek legal6bb iventc cgyszq kdtelcs beszdmolni.

24)
A szdvetkezel igazgat6sfga, illet6leg a k6zgyrilis kiiteles irdcmbcn mcgtdrgyalni a fcliigycl6
bizotts6g javaslatait, inditv6nyaii, ds azok l6rgy6ban 60 napon beliil hatihozni. illet6leg iillist
foglalni.
A 1'eliigyel6 bizottsAg elndke - vagy a bizottsiignak illala megbizotl lagjir - a szovetkezel
bermely testiilet6nek ii16s6n t:rn6cskoz5si joggal vehet r6szt.

A tiszts6gvisel6k

25)
(l) A szdvetkezet tiszlsdgvisel6i: a:z igazgat6s6g elndke 6s tagjai, tovdbb6 a fcliigyelci
bizottsig elntjke 6s tagiai.
(2) A tiszts€gvisel6ket titkos szavazessal kell megvelasztani.
(3) Az igazgat6sig elndke €s lagjai a szdvetkezcttcl munkaviszonybdn is.illhatnak. Ilbbcn az

esetben a munkiiltat6i jogokat (munkaviszony l6lesildse, felmcntis. alapbir megallapitisa.
stb) a k6zgyril6s gyakorolja.

26)
(l) Nem lehet tisztsdgvtselS:
a) aki nem tagja a lqkdsszi)vetkezetnek;
b) aki b ntetett elSiletii,
c) aki 'ralamely teftkenyseg folytatdsdt kizdrit foglalkozastrjl eltiltds hatdlya

alqtt dll, az iteletben megel()lt tevlkenysdget .fo lytat6 Iakdsszdvetkezetntl;

d.) aki lcrkdsszttuetkezetnel folytatott tevikenysrjgdvel osszefiiggtlsben keletkezett,

joger6sen megtillapttott fzet1si kdtelezettsAgtlnek nem tett eleget

e) aki az alapszabdlyban el6[rt szakmai kdtetelm€nyeknek nemJblel meg

(2) Azt q ftryt, hogy az (1) bekezdes b) 6s c) prtntjdban meghatdrozott kizdr6 ok
(a tot dbbiakban. kizdr6 ok) nem dll fenn,
a) a tiszts66yisel6i megb[zatas e(ogaddsdt megel6z6en az e jogviszonyt

tisztsdgvisel6kdnt lcites lteni szdnddkoz6 szemily,
b) a tisztsdgvisel6 megb[zatdsdnak idl;tartama alatt a lcdzgyiil4s irdsbeli

felhfudsara a Jblhivdst6l sztimitott tizenot nqpon beliil, ha e hqtaridijn hehl c!



tiszhigvisel6n kiv l <ill6 ok miqtt nem lehetsdges, az ok megsziiniset koyet(ien
haladdktalanul hcrt6sdgi bizonyitl)dnnyal igazolja a szdyetkezet igazgatoscigdnal.
(3) A kdzgyiil1s a tiszt,sigvisel6i megblzatcis id6tqrtamq alatt irtisban, q
mulaszkis jogkdvetkezmAq)einek ismerktesivel felhivhatja a tisztsdgtisel6t
annak e lqkdsszdvetkezet igazgat6sdga rdszere titrtdn6 igazold,sdra, ltog.' ct

tisztsdgviselh'el szemben nem dll Jbnn kizlir6 ok. IIq a ti,tzt,sdgvisel6 igazolja,
hogy vele szemben nem dll fenn kizlini ok, a lakds,szdvetkezet az igazolds
cdljdb6l a bi.lniigyi nyilvdntart6 szery dltel kidllitott hat6sdgi bizonyindny
kiaddsa irdnti eljdrdsCrt megfizetett igazgatdsi szolgdltatdsi d[jqt a tisztsdg\)ise]5
riszdre megt'riti.
(1) A lakdsszovetkezeti igazgat6sdg a kiztir1 ok ./bnndlldsdnak ntegdllapltdsa
cdlj tib6l kezeli a tiszts tigv is el6kdnt j ogvis zonyt ldtes iteni szdnddkoz6 sze mdly,
illene a fisztsigvisell azon szemdlyes ctdatctit, ctmelyeket d kizdr6 ctk

fenndlltisdnak megtillapitdsa cdljdb6l ct bilniigyi nyilvdntort6 szerv ltltul kidllitott
hat'sdgi bizonyitvtiny tartalmaz.
(5) A (4) bekezddsben meghatdrozott szentdlyes qdatokat a lqkdsszovetkezeti
igazgat1sdg a lisztsAgvisel6 wilasztdsdnak idSpontjdig vag/ a megbfzatds
elfo gaddsa es etin a tiszts dgvis el6i megbizatds m egsziinds dig keze I t
(6) A tisztsdgisel6 a megb[zcttds elfogadlisdt megel6z6en, illetve a kbzgttilds

felhft dscira a megbizdsdnak id6tctrlctma qldtl a lqkdsszdretkezetnt| .folytatotl
tevikenysdgdrel osszef ggdsben a nemleges kdztertoz.isr1l sz6l6 igazoldst a
lakdsszdvetkezeti igazgat6sdg rdszdre kbteles bemutatni.
(7) A kdpesitdssel nem rendelkez1 vdlasztott lisztsdgvisellit a kazgyiilis a

szovetkezet kohsAgAre kdtelezheti ingatlan kezel6i kdpes[tds negszerzisEre.

27\
(l) KdzcLi hozzrtafioz6k [Ptk. 685. $ b) pont] is 6letliirsak nem lchclnek a szovetkczctnek

tisztsdgvisel6i.
F,bben dz esctben az dsszef6rhctetlensdg lennill a pdnz- ds anyagkczclessel megbizotl

szemdlyck, a kdzvetlen felettesiik, valamiot a leiijgyel6 bizotls6g ehdke is tagiai ldzdtt is

(2) A szijvetkezet igazgal6sdganak elndke 6s tagja, loribba az alapszabily iltal
rendszeresiteft mas tisztsdg!isel6 nem \'.ilaszlhat6 mcg a leliigyel6 bizottsig tagli\ i
(3) Tisztsdgvisel6v6 egy szcm6ly {ijbb szdvelkezetndl is megvalaszthali), a jcldlt azonban a

tdbb tisztsdgre tdrtdn6 jel6ldsdr6l az drdekelt szijvetkezcteket el6zctesen - irdsban -

tijikodatni kdteies.

28)
(l) A tisztsdgvisel6k az ilyeD tisdsdget bctijlt6 szem6lyekt6l 6ltal6ban elvArhal6 gondossilggal

kdtelesek eljerni. Koteless6gcik megszeg6sdvel a szdvetkezetnck okozott ldrd a polgltri jog

szabalyai szerint egyetemlegesen fclel6sek.
(2) Nem terheli at(1) bekezdes sze nti felel6ssig dzr a tisztsdgviseiol, aki a hatir.ozat ellei

,ruu-ott, tugy az intizkedds ellcn liltakozott €s tiltakoz6srit a feliigyel6 bizottsignak -

irasban - bejelentette.
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29)
(1) MegszLinik a tisztsdgvisel6 megbizatZisa:
a) a megbizatds id6tarlaminak lej:ltrival;
b) a tisasigvisel6 harl6l6val;
c.) a megviilaszt6 szervhez illtdzett lemond6ssal;
d) a kcizgyiilis illali felmentissel;
e) a tagsdgi viszony megsziindsavel.
(2) Megsziinik a tisztsdgviscl6 megbizatisa, ha a kiz6r6 okot vagv az iisszeldrhetetlcnsdget az
amak 1'elmcriil6s616l sz6mitott tizendt napon beliil nen sziinteti meg. ds ezl hivatalos okirattal
nem igazolja.
(3) A tisztsdgvisol6 felmentisir6l a kdzgyiilds titkos szavazissal ddnt
(4) A megszilnt megbizal6si tisdsdgvisel6 - az igazgar6sig irdsbeli t'clkirdse alapj6n, az
abban mcghatitozott feladatok \'6gz6sivel ds vAltozatlan dijazis cllel1dben - kdteles az i]j
tisztsigvisel6 megvilaszt6s6ig, de legfeljcbb d megbizatas negszrinisit6l szemitott
kilencvenedik nap leteltiig iigyviv6 tisztsdgvisel6kdnt kdzrenilkijdnli a szdvcrkezel
tevdkenysdginek elliit6s6ban.
(5) A rnegsziint €s az it megbizatdsi tisztsigvisel6k kcjtelcsek l'eladatkdriikkel kapcsolatos
atadds-ftv6tel tdny€t, a sziiksdgcs dokumentumokat, iiletve a befejezellen, fbl],amatban 16vij
tigyekct jegyz6kdnyvben rcjgziteni.
A szdvelkezeti tagsdgi viszony

30)
(1) A szdvetkezotnck az lehel tagja, aki:
a) a lak6s tulajdonosa, illet6leg a lakisra vonatkoz6 haszondlvezeti jog iogosultja:
b) irAsbeli nyilatkozalban az alapszab6ly rendelkez€seit mag6ra ndzxe katleleziinek elismcri is
v6llalja, hogy a szdvetkczct cdljrinak megfeleltien el6irt fizetdsi 6s miis kijrelezcttsigckct
teljesiti.
(2) A tizennegyodik €letdvdt be nem tijltdtt kiskorrl, ds a cselekv6kdpess6ger kizerd
gondnoksiig ale helyezett tizcnnegyedik dletdvdt betdltdtt kiskoru ncvibcn tdrvinyes
kipviscl6ic kirheti a tagl'elv61elt.
A tizennegyedik dletdv6l betdltdtt kiskonir a tdr1inyes kipviscl6jc hozzei6r'ulisival lehet tagja
sziivetkezetnek-
(3) A lakds tulajdonjogiival rendelkez6 szemely tagfelvdteli kdrelme - ha az (1) bekezddsben
szab6lyozolt Llt6teleknek megfelel - ncln utasithat6 el.
(4) Ha egy lakAs tijbb szem€ly tulajdoniiban, illetiileg haszondlvezeti jog alapjen a

haszlalataban van, akkor mindegyik tulaidonostArs kdrheti tagkdrt val6 lelvdteldt a

szdvetkezetbe.
(5) A taglelvdteli kdrelemhez csatolni l<ell a tulajdonjog illet6leg haszondlvezeti iog
megszerzdsdt igazoi6 adisvitcli vagy ajindikozdsi szerz6ddst, vagy az drdkldst igazol6
hagyat6ki v6gzdst.
(6) Az drdkds, a megaj6nddkozott ds a vev6 tagielvdteli kirclme ncm utasithat6 el, ha a

k6relmcz6 megfelel az (l) bekezd6sben szabdlyozott fcltitclcknek.

31)
(1) A lagfelvdtelr6l az igazgat6sig dijnt felvdteli kdrelem benyLijtdsdt kc;vct6 legkiizelebbi
iliscn, de legfeljebb 3 h6napon beltil.
A ddntdsr6l a beldpni kiv6n6 szemdlyt drlesileni. ds a kdzgyiildst liijdkozlatni kcr.
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(2) A tagsdgi viszony a lakdsra vonatkoz6 tulajdonjog, illctiilcg haszoneh,ezeti jog
megszerz6sdnek id6pontj6ra visszamen6 hatillyal jdn ldtre.
(3) A tagf'elvdteli kdrelem elulasilisa ese16n a vita elddntdse a blr6sig hatdskdrdbe tafiozik.
32)
(l) A tagsdgi viszony megszrinik, ha:
a) a tag meghal, vagy a nem termdszetes szem6ly tagjogut6d ndlkill megszLinik:
b) a tag kildp a szdvetkezetb6l;
c) a tdgnak a lakisra von.ltkoz6 lulajdonjoga megszrinik;
d) a tagot kizdrjak,
e) a szttvetkezet jogut6d ndlkiii megsziinik.
(2) A kildpds szrinddk:it az ignzgat6sdgnak iriisban be kell jelenteni. A kil6pdsre vonatkoz6
bejelentds ds a tagsiigi viszony megszrindse kdzaitt minimum i0 napteri napnai( L(ell eltelnie. A
tagsdgi viszony ezen id6tartam cltcltivcl sziinik meg.

33)
(1) A szdvetkezet kizdrhatia a tagot, ha a tag neki felr6hat6 m6don
a) a szdvetkezet drdekdt silyosan s€ft6 \,agy vesz6lyeztet6 magatarlast *nisit, vagy a tagsagi
viszonyb6i eredaj kdtelessdgeinek - az alapszabdlyban mcghatdrczoti id6tafiam alait -
felsz6litds ellcnirc ncm tcsz eleget;

b) irdsbeli felsz1lltds ellenire nem teljes[ti q jogszabdlynak is az alapszabdlynak
megfelel6en megdllctp[tott 2pitdsi, .fenntartdsi kaltsigekhez tortdn6 hozzdjdrulds
megfizeftsere, valamint a p6tbefizetds teuesitdsire NOnatleza) k)telezett.ttgit.
(2) A kizirasra jogosult igazgat6sAgnak a kizirast tirgyal6 iil€sdre a tagot nT cg kcll hivni. A

kizAdsr6l hatiirozalot kell hozri, amelyet az drintett taggal irasbaD kcizcilni keLl.
(3) A kizrirrisr6l hozotl hatirozat ellen bir6sigi ilt igdnybevdtelinck van hclye.
(4) A tagsdgi viszony a kiz{r:ist kimond6 hadrozat k6zl6sdt6l szinlitott harDiDc nap elteh6\,el

sziinik meg, kivdve, ha:
a) hatdrozat k6s6bbi id6pontot Allapit meg;
b) a hat6rczat bir6s6gi feliilvizsg6lat6ra hatvan napon belil keresetet inditottak is a bir6sig a

kiz6(ist kimond6 hatdrozatot mcgviiltozlatja vagy hatalyon kiviil hclyczi;
c) a tag kdrelmire a kdzgyiilds a kizdr6 hatArozatot megvrhoztatja.

34)
(1) Ha a lagsAgi viszony megszirnik, - a trllfizctis kivdtel6vel - a volt tag a szijvetkezel r€szirc
teljositett befi zetdsek visszatdritds6t a szdvetkezett6l nem kijvetelheti.
(2) Ha a tags6gi viszony a 35) (1) bekezdds al-c) pontja vagy (2) bekczddse alapjin sziinik
meg, a volt taggal (ijrdkds6vcl) el kell sz6molni.

A sziivetkezcti tag jogai 6s kiitclczetts6gei

35)
A tag alapvet6 joga, hog,v:

a) r6szt vegyen a szdvelkezel tev€kenysdgdben es szemdlyes kdzrcmilkddisdnek, vagyoni

hozzAjrirul6s6nak megl'elel6en rdszesedjen a szdvetkezet gazd:llkodAsdnak eredninyibdL'
b) igdnybe vegye a szdvetkezel iltal a tagok rdszdrc biztositott szolg:iltatrisokat

c) lanicskozasi ds szavazati joggal rcszt vegyen a kdzgyiildsen,

d) tisztsdgel viseljcn a szdvetkezetben,
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e) a szdvetkezetre vonatkoz6 bamely k6rddsbon a tisztsdgvisel6kt6l tlidkodatdst k6rjen, ds az
alapszabaiyba, valamint a kclzgyiildsi jegyztikcinyvbe, illet6leg n jogaival. kdlclczcftsigeivel
kapcsolatban keletkezelt iratokba betekintsen. tovdbbe ozekr6l - a ndsoliisi kdltsdg
rnegllzet€se mellett - m6soiatol k6{en.

l6)
A tag alapvet6 kdtelezettsdge, hogy:
a) teljesitse a kijzgyillds 6ltal risz6re el6irt fizetdsi ktjtelezettsdgdt, is villalrisinak
megtelel6en rdszt vegyen a sz6vetkezet szerveinck tcvdkenysdgdben,
b) a lakdsriban tcrvezett dpitkezdsr6l ertesitse az igazgat6sigot,
c) lehet6vd tegye ds trirje, hogy a lakasiiba a szdvetkezot tisztsigviseltije vagy alkalmazottja a
szcjvetkezet tulajdoniban zill6 dpiilctriszekkel tisszel'iiggdsbeu a sziiksiges ellen6rz6s ds a
linnlartiisi munkiik elvigzise, tovibbd az 6rammdr6 lcolvas6sa cdljdb6l arra alkalmas idiiben
beiuthasson.

31)
(l) A lakes tulajdonosa kdteles az igdzgdt6s:ign;rk bejelenteni:
a) minimum l5 naptdri nappdl kor6bban a lalds a tckintctibcn bedll6 tulajdonlosvAltozAsl.
b) a vdltozasl kaivet6 30 mrpon beliil a lakcimdt, az ingatlan-nyilvilrtartdsban birki iltal
megtekinlhet6 szemdlyes adatit, illct6lcg a ncm temiszctcs szemdly nyilvanos adatit;
c) 30 napon beliil a haszonilvczcttcl terhelt tulajdon esetdben a haszon6lvez6 szendly adatail.
(2) Az \gazgdL6s6g dz (l) bekezddsben emlitett adatokr6l nyilvintaft6st vezet.

A nem tag tulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

l13)
(l) A nem tag tulajdonost tcrhelik mindazok a kijlelezettsdgek, amelyek a tag tulajdonost
terhelik.
(2) A kcizgyiildsen a nelr1 tag h ajdonost a lakAslival kapcsolatos llzet€si kijtclczcttsigek
ekiirrisiira €s teljesildsdrc volratkoz6 t6rgy€vi kdlts€gvetdsre 6s a bcszdmol6ra vonatkoz6
napirendi pont megvitatesa soriin megilleti a szavazAsjoga.
Ebben az esetben a kijzgyrilds dsszchiv6sa, hirtfuozatkdpessiginck megrillapitAsa is a

szavazatok szdmba vdtele sorin a neln tag tuLajdonosokat is figyelcmbe kell venni.

(3) A ncm tag tulajdonost a kcizgyiilds mds napirendi pontjaival kapcsolatban a szavazis ioga
csak lakfs tulajdonost6l kapott meghatalmazds csctdn illeti meg.

A sziivetkezet gazdilkodisa

3e)
(1) A szijvetkezel tevdkenysdgtlnek pdnzilgyi lbffdsit a tagok ds nern tag tulaidonosok
fcnntartlissal (iizemeltel€ssel, karbantadissal is feliLjjtassal) kapcsolatos bcfizetdsei 6s a

szdvetkezet egy6b bev6telei szoig6ltatjik.
(2) A tagok 6s nem tag lulaidonosok befizctdsi k6telezctts€geit a kdzgytil6seken hozott

hatdrozatok figyelombevetel6vel, kiildn-kiildn kcll megiillapitani ds nyilv6ntafiani



40)
A szdvelkezet a vagyoneval fclel a tevikenysdg6bijl ered6 tartozisaidrt. Ila a szdvctkczct
vagyona a tartozrisok fedez6s6re nem clcgend6, a kdzgyril6s a tagokat 6s a nem tag
t ulaldonosokat polbelizel(ir( kdtele,,hct i.

4l )

(1),^ szdvetkezet igazgat6sAga a Lnntafi6si kdlts6g bcfizetisivel legalibb hat h6napnak
megfelel6 hdhaldkba ke{ilt rag vagy nem tag tulajdonos lakes tulajdondnak ielzdloggal val6
megterhel6sdt kdtcles elrendelni a h6lralik ncgfizetdsdnek biztositdkrlul. A jelzilogiog
bejegyzdsdnek elrendeldse hat ht)napnak meglelel6 hetral6konkdnt megism6telhet6.
Az igMgat6sig hattuozat6t' tigyvdd riltal ellenjegyzett naganokiratba kell foglalni.
(2) Az igazgat6s6g hatdrozatrit a h6tral6kos tag is nem tag lulaidonos rdsz€re a jogorvoslati
lehel6sdg l'eltiintetdsdvel kdzbcsiteni kell.
(3) I Ia a bejegyzds alapiaul szolgdl6 hhtraldkot kicgycnlitcttik, az igazgat6sig a kiegyenlitdst
kdvet6 8 napon beltil kdteles a jeizdlogjog l6rl6sdhez sziiks6ges engcdillt kiadni; az
engeddl).t tigyvdd 6ltal ellenjegyzell mag:inokiratba kell foglalni.
(4) A jelz6logiog bejegyzisivcl is tdrldsdvei kapcsolatos kdltsdgek a hdlraldkos tlrlaidonosl
terhelik.

A sziivetkczet megsziindsc

A szdvelkezet megszlinik, ha:
a) a szdvelkezet dsszcs tagjAnak rdszvdteldvel meglartolt kdzgyiilis egyhangtlag clhat6rozza,
hogy jogut6d nelkiil megsziinik;
b) szervezeti etalakulast hajt vdgre, a kivalAs kivitclivcl;
c) a c€gbir6s6g megsz-rintnek nyilv6nitja:
d) a bir6s6g 1'elszimol6si eljar6s sor:in megsztintetj.
e) a szdvetkezet a cdgjegyzdkb6l val6 titrldssel sziinik mcg.

43)
(1) FIa a szdvetkezet a 45) (1) bekezdds a.) vagy c) ponljai alapjan jogur6d ndlktil mcgsziinik,
vdgelszdmoiasnak vagy i'elsz6molasnak virn heiye a cs6deljdrlisr6l, a fclsz:imol6si eli6dsr6l is
a !dgelszamol6sr6l sz6l6 tcjn'iny rendeltezdsej szerint.
(2) lla a kiizgytilis a vdgelszimol6 szemdly€r6l hattuozni nem tud, a v€gelsziimol6t a

cdgbir6sdg rendeli ki.
(3) A fizetdskdptclensdg miatti
tags6gi viszony nem ldtesithetd.

felszimolis mesindidsanak kijzzilitclc utin szdvetkczeti

(4) A szdvelkezet megszilniso esetdn a vagyon a volt tagok 6s ncm

lulajdoneba keriil, az drdekeltsdguk artnyirban.

A szdvetkezeti 6rdekkdpviselet

l5

44)
(1) A sziivetkezot - a tagok drdekcinek vddelme,

gazdasdgi tevekenysdg el6mozditAsa 6rdek6bcn -

irdekkipviseleti szdvetsighez csatlakozhat.

a szdvetkezet miiktidtisdnek el6segitdsc, a

kd/g)Lile"i h.rtdru/at rldnirrr -'lil\clle/cli

tag tulajdonosok kijziis

(2) Az drdckkdpviseleti szdvctsdgbeD a szdvetkezetet az elndk'

igazgat6sagi tag kdpviseli.

vagy az iltala megbizott



A sziiyetkezet egy6b szabilyzatai

45)
(1) A szdvetkezet mrikttddsdt rdszleteseD a Szerleze1i is Mrikijdisi Szabdlyzat (SzMSz)
szabily ozza.
(2) Az alapszabe\ 2. szimir mell6klet6t kdpez6 Hrizirend. r'alanrinr az SzMSz mellett
bctarland6 a Tiizv€delmi Szab|lyzat, 1o\,6bbd a Pdnzkezeldsi Szabelyzat ds a l-eltdrozrsi
Szabdlyzat.

A sziivetkezet alapszabrilydnak elfogad:isa

Az alapszab|ly m6dosit6sait a 2012. 6prilis l0-6n megtadott kiizgyiil6s
jelenl6v6k 95 %-os t<ibbsdg6nek a szavazat6val elfbgadta.
Budapest, 2012. 6prilis I 0.
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