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4. A kiititn tulajdonban ellen6rz6si, fenntartSsi 6s fehijit6si munkfk v6gz6se

A tulajdonostSrs koteles lehetov6 tenni 6s tumi, hogy a kiilon tulajdonir

lak6s6ban a kozoss6g megbizottja, Igazgatositg elnoke a lak6sfenntart6

szovetkezeti tulajdonban 6llo 6piiletr6szekkel, berendez6seldcel osszefiigg6sben

a sziiks6ges ellen6rz6s, valamint a fenntart5si munkhk elvegz6se cdlj6b6l arra

alkalmas id6ben bejuthasson a tulajdonost6rs, illet6leg a bentlako sziiks6gtelen

h6borit6s a n6lkiil.
A tulajdonost6rs az alilbbi esetekben is koteles a bejutdst biztositani:

- a lak6s6ban tewezett felirjit6s eset6n, ha a lakdsfenntatlo szovetkezeti

tulajdont is 6rinti,
- 6let- 6s balesetvesz6ly elh6rit6sa c61j6b6l (pl. tiz, cs6tor6s, gitzszivfrgis

miatt),
- a kozoss6g megbizottj6nak bejut5s6t a hideg-melegviz mell6km6r6k

ellenoruo leolvas6s a c6lj 5b6l
- rhgcsillo- 6s rovarirt6s c6ljSbol a szolg|ltatilstvegz6 szakemberl;

A tulajdonost6rsaknak gondoskodni kell arr6l, hogy 61et- 6s balesetveszely

eset6n t5voll6t6ben is elh6rithat6 legyen a vesz6ly. Ezert koteles megadni

el6rhetos6 g6t, akadhlyoztatilsa eset6n a lak6sba va16 bejut6st biztosit6 szem6ly

e16rhet6s6g6t.

A kozoss6g koteles megt6riteni a fenti beavatkoz6ssal okozott k6rt.

9. Az ad6z5s rendje, a lakSsfenntart6 sziivetkezet ad6zilsa

2. Altal6nos forgalmi ad6

- A Lak6sfenntart6 szovetkezet alanyi ad6mentessdget v6lasztott. A

lak6sfenntarto szovetkezet iital nyirjtott szolgdltatdsok AFA besorol6s

szempontj th ol ttr gyi ad6mente sek.

- A lak6sfenntaft6 szovetkezeti saj6t tulajdon hasznosit6s6bol (bdrlem6nyek)

szlrmazo j ovedelem szerzlse ut6n ad6kdtele s.

3. A kiizgyiil6s iisszehiv6sdnak szab6lyai

6. Kotelezo akozgyiil6s osszehiv6sa, ha ezI a tagok legal6bb tiz szinaldka vagy

a feliigyel6 ir6sban, a napirend, az ok 6s a kozgyil6si hat5rozatra tett javaslat



megjelol6s6vel inditvdnyozza. Ha az igazgatosdg az inditvdny l<ezhezvetel6tol

szfimitott negyvenot napon beltili idopontra akozgyil6st nem hivja ossze, azt a

negyvenotddik napot kovet6 harminc napon beltili id6pontra a felugyelo, ennek

elmulaszt6sa eset6n az osszehiv6st kdr6 tagok vagy az filtaluk megbizott szem6ly

jogosult osszehfvni.

4. A k6zgy ii l6s hatSr ozatk6p es s 6 ge, m e gis m 6telt kiiz gy ii l6s

2. A hatfurozatkdptelen vagy az rlyen okb6l berekesztett l<ozgytil6s esetln a

hattrozatk6ptelen kozgyilest kovet6 15 napon beltili idSpontban az eredetivel

azonos a kozgyiles berekesztlse eset6n az ezt kovet6en fennmarad6

napirenddel irjabb kozgytil6st kell tartani (a tovdbbiakban: megism6telt

kozgytil6s). A megism6telt kozgyril6s az eredeti kozgyril6s meghivoittban az

eredeti kozgyiles hatdrozatk6pess6g6t6l firgg6 felt6tellel a hathrozatkdptelen

kozgyrilds napjfra is kitrizhet6. A megismdtelt kozgytilds a megielent tagok

sz6m5r a tekintet n6lkti I hat6r o zatk6p e s .

5, Szav azfls, jegy z6kii nylvezet6s

3 A kozgyiilds a Szervezeti- 6s Mrikoddsi szabfilyzatot - a jelenl6vok

szav azatSnak k6tharmado s tobb s6 g6v el - b6rmi kor m6 do sithatj a.

Az SZMSZ m6dosit6sait a 2012. 6prilis
j elenl6v6k 9 5 oh- os tobb s6 g6nek a szav azathv al

Budapest,2012. 6prilis I 0.

10-6n megtartott kozgyril6s a

elfogadta.
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