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1.

A SZOVETKEZET NEVE. SZÉKHELYE
1.1.Neve:
vÁnar-ra vÍztvÁno S LAKÁSSZÖvETKEZET

továbbiakb an: szövetk ezet v agy lakásszöve tkezet 1.2. Székhelye:
1012 Budapest,Logodi utca 19.
1.3. A lakásszövetkezet tulajdonában, keze|ésébenlévő ingatlanok felsorolását' az 1.
melléklet,részletesleírásukata Szervezeti ésMűködési SzabáIyzat - a továbbiakban SzMSz .
tatlalmazza

2.

A SZOVET'KEZET cÉr,.ra.FELADATAI

2.1. A szövetkezet a szövetkezés szabadsága és az önsegéiyezés elvének megfelelően
létrehozott közösség' amely a tagok személyes közreműködésével és vagyoni
hozzá$árulásaival, demokratikus önkormányzat keretében' a tagok érdekeit szolgáló
tevékenységetfolytat. A lakásszövetkezet tevékenységét
saját részére,tagsai,továbbá a nem
tag tulajdonosokrészére
végzi,amellyel kapcsolatbannyereségszetzésre
nem törekszik.
2.2. Ingatlankezelés,üzemeltetés, egyéb tagsági, tulajdonosi szolgáltatások ellátása,
szervezése,a szövetkezeti tagság ésa nem tag tulajdonosokérdekeinekvédelme.
2.3. A szövetkezeti tagok megbízásából, tagsági jogviszonyuk alapján lakások, nem lakás
cé|jatszo1gálóhelyiségeküzemeltetése,
karbantartása,felújítása.
2.4. A szövetkezet a fenntartási (üzemeltetési, karbantaÍási és felújítási) feladatokat
munkavállalóival, váilalkozókkal, lebonyolítókkal kötött szerződésekalapján végzi.
2.5. A szövetkezet a szetződéseketügyviteli tevékenysége
korében,mint megbízottjogi
személysajátnevében,de a tagság ésa nem tag tulajdonosokjavára ésérdekében
eljárva köti.
2.6. A szovetkezetcéIjaitésfeladataita mindenkor hatályosjogszabályok, alapszabályaés
belső szabályzatai alapján, ezek keretein belül valósítja meg.
2.7. A szövetkezetjogi személy.
2.8. Törvényességifelügyelet:
A szövetkezet torvényességifelügyeletét a szövetkezet szé|<7telye
szerint illetékes Fővdrosí
Tö rv ényszék C ég bíró sdga Látja e|.

3. A SZOVETKF'ZI.T TEVÉKENYSÉGI xonn
SZERINT

A

TEÁoR'08

Fő tevékenizség
: 68,32Ingatlankezelés
68.20Saját tulajdonú,béreltingatlanbérbeadása,
üzemeltetése

j

A fenti tevékenységek,
célok,ésfeladatokmegvalósításakörében megbízottként
megrendelői
pozíci ó ban kül ö nö sen az alábbia|<ró1 gondo sko dik :
3.1. Ingatlankezelési
feladatokkörében
A megvalósított lakás-és nem lakás céljára szolgá|ő létesítmények,
telekingatlanok ingatlan
nyilvántartási bejegyeztetésénekügyintézése.Ez vonatkozik aZ ingatlanon a későbbi
haszná|at során bekovetkező területváltozásokra is. A lakásszövetkezetet alkoti \tázak
felsorolását az 1. sz. melléklet tarta|mazza. Az épületek különböző időben épültek, ezér1
ingatlan nyilvántartási bejegyzésükre egymástól fliggetlenül, külön közgyűlési hatéxozat
alapján- különböző időben került sor. A házak eredeti ingatlan nyilvántartási bejegyző
határo zatának számát az 1. m e11ék|ettartalmazza.
Amennyiben a szövetkezet tudomására jut, hogy valamely korábbi ingatlan bejegyzés a
valóságtól eltérő, téves adatokkal történt rneg, feladata gondoskodni a tényleges ingatlan
adatok felmérettetéséről
ésa helyesbítés
ingatlannyilvántartásibejegyeztetéséről'
A szövetkezetet alkotó házakná|jelen alapszabá|y 7.1 pontja alátafioző elkülöntilt tulajdonok
esetébenaz ingat|anméretébenbekövetkező, a közös költség összegére kiható adatvá|tozásra
?

, ,'/,1'

Vonatkozó, továbbá az alapszabály 7.2 ponda aIá tartoző szövetkezeti tulajdonok ingatlan
nyilvántartási adataiban bekövetkező változások bejegyzési kérelménekbenyújtására a
szövetkezetigazgatoságaaz érintettházrészközgyűlési döntésea|apjánjogosult.
A jelen alapszabá|y 7.4 pontja a|á tartoző szövetkezeti tulajdonok ingatlan nyilvántartási
adataiban történő változások ingatlan nyilvántartási bejegyzési kérelmének benyt\tására
beleértve az adásvételtis ., a szövetkezet igazgatósága előzetes küldöttgyrilési jóváhagyás
birtokában intézkedhet.
3.2. A fenntartási'felújítási,üzemeltetésifeladatokkörében:
A Iakőhazak (továbbiakban, mint lakóegység, épületegység)és egyéb létesítmények
a)
á|Iapotának rendszeres ellenőrzése, szükség esetén külső szakértő bevonása mellett.
Gondnoksági teendők ellátása. A közös területek üzemelést szolgáló berendezéseinekés
feiszereléseinek időszakos felülvizsgálata, aZ elvégzendő karbantartási feladatok
meghatározása és elvégeztetése.Hatósági eloírások alapján kötelező rendszeres és eseti
a
vizsgálatok és munkák megrendelése,a vizsgáIati megáIlapításokfigyelemmel kísérése,
(érintés-ésvillámvédelem, trízvédelem,
megállapítotthiányosságok ésmunkák elvégeztetése
felvonó, kéményseprőstb.)
b)
A felújításial kapcsolatos munkák elvEgeztetése.Elkészíti az ingat|anok felújítási
tervét' egyezteti a szövetkezet önkormányzaÍi egységeivel és nem tag tulajdonosaival, és
beilleszti az évesköltségvetésbe.Szervezi a tew végrehajtását,Az igazgatőság az élet-és
vagyonbiztonságot veszéIyeztetőkar elhárítása érdekébenjogosult haladéktalanul elrendelni
felújításkörébe tattoző munkát is.
c)
A karbantartási ésfelújításijellegu munkákat vá1lalkozásba adás tltjánvégeztetiel.
d)
Gondoskodik a tulajdonosi közösség döntésének megfelelően az oszthatatlan
szovetkezeti tulajdont képező helyiségek és létesítményekkarbu^ttartásáról,felújítáSáról és
hasznosításáról.
e)
A feladatok ellátása során a szövetkezet bíróságok, hatóságok és egyéb
áIlamigazgatási szervek, szervezetek előtt megbízotti minőségébena tagok és nem tag
érdekében
eljár'
tulajdonosokérdekeinekvédelme,képviseletecéljából az igényétvényesítés
és a szeruődés
f)
Közreműkodik a házak felújítási hitelszeruódéseinek előkészítésében
megkötésében
g)
A hazak üzemeltetéséhez,fenntartásához és felújításához kapcsolódó biztosítási,
lakástakarékossági szeruő désekelőkészítése,megkötése és karbantartása
h)
Az épületek és berendezéseik felújítását, korszerűsítéséttámogató kormányzati,
önkormányzati és egyéb pá|yázatt lehetőségek figyelemmel kísérése, a páIyénatok
előkészítése,teljesítéstikbiztosítása' A pá|yazati adatszolgáItatásistb. feitételek teljesítésea
futamidő alatt.
3.3.
Gazdálkodási, pénzügyi, számvíteli feladatok körében
a)
A szÓvetkezet gazdálkodásának, számvitelének, pénzkezelésénekmiíkadtetése a
számviteli törvény és a szovetkezetek gazdálkodására irányadó mindenkor hatályos
j ogszab tilyok elő írás ainak megfel elő en tör ténik.
b)
A tag és nem tag tulajdonosok befizetéseinek és kiadásainak épületenkénti
nyi l vántartását v égzí.
A tag és nem tag tulajdonosok hátralékainaknyilvántartása, folyamatos behajtása' és
c)
rendszeres táj ékoztatása.
jelen alapszabáIy9. pontja tarta|mazza.
d)
A feladatok részletesebbkifejtését
3.4. Egyébfeladatokkörében
a)
Az épületegységekbenlévő közös használatot vagy célt szolgáló helyiségekre
vonatkozóan a tagok képviselete.
b)
Tagsági ésnem tag tulajdonosi ügyek intézése'igazgatősági fogadónapok szervezése,
interneteskapcsolat fenntar1ásaa tagokkal ésnem tag tulaidonosokkal'
i -,.'1'\ ,
\
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c)
A szövetkezet tevékenységét
a tagok személyesközreműködésével valósítja meg.
Gazdasági és egyéb tevékenységének eIlátására munkavállalókat foglalkoztat, vagy
vállalkozásba adással bizto sítja a feladat elvégzését.
d)
A szövetkezeti ingatlanok tervdokumentációinak megőrzése, ide értve a működés
során bekövetkező változások dokumentáctőit is' Az ingatlanok műszaki tervdokumentációi
nem selejtezhetők.
e)
A bizonylat. és íratkezeléskrilön szabáIyzatban rogzített előírásszerű biztosítása, a
szövetkezet tevékenységesorán keletkezett papír alapúéselektronikus adathordozonrögzített
dokumentumok biztonságos megőrzése az érvényes selejtezési idők, trattározási
kötelezettségek betartásával.
3.5. Személyesadatoknyilvántartása,feldolgozásaésfelhasználásakörében
a)
A szövetkezet az a|apszabá|ybanmeghat'átozottfeladatok ellátása céljából jogosult
kezelni a szövetkezeti ingatlanokban tulajdonnal rendelkező, haszoné|vező és bérlő
személyekazon adatait'melyek a szövetkezet működésévelkapcsolatban elengedhetetlenek.
b)
A szövetkezet ezen adatok kezeléséta személyesadatok védelmérőlés a közérdekű
adatoknyilvánosságátőI szőIő 1992. éviLXIII. törvénynek megfelelően köteles végezti.
c)
A szövetkezet áIta|kezelt személyesadatok azok, amelyek
. az ingatlanokkezeléséhez
(pl. értesítési
cím,telefonszám,egyébelérhetőség),
. a fenntartási és felújításiköltségek megállapításához és kirovásához (pÍ. ingatlan
alapterület, 1égm3,használók létszáma,a szövetkezet ügyintézésében
felújításihitelt
felvevők),
. az egyes hazak felújításáhozszükségeskülső pénzeszközök bevonásának intézéséhez
(pl.önkormányzatipályázat,hitelfelvétel),
o abeftzetésekteljesítése
követéséhezésbeszedéséhez'
. a kintlévőségek összegének és időtartamának, a késedelmi kamat összegének
megá|lapításáhozszükségesek'éstulajdonoshoz/haszonélvezőhöz rende|hetők
o atatlozással kapcsolatosbírósági,foldhivatali eljárások megtételéhez
szükségesek
o a szeméIykátokozásával kapcsolatosak
o szövetkezeti tagi, tulajdonosi/haszonélvezőihér|ői. küldötti, tisztségviselői, Iakő|taz
megbízotti nyilvántartásokhoz (kiemelten védendők az ingatlantulajdonos változással
kapcsolatos adatok . pI. szerződésektartalma) sziikségesek.
d)
A szövetkezet a tulajdonosi közösség érdekeinek védelme érdekében(pl. valós
fenntartási-költségelszámolás) köteles az 1992.évi LXIII' törvény 14. $. (1) bekezdésszerint
a ténylegesneknem megfelelő személyesadatothelyesbíteni.
e)
A tulajdonosok befizetési kötelezettségeinek teljesítésérőlaz adott ltáz érintett
tulajdonosai részéreadandó adatokat - az illetéktelenfelhasznáLás elkerüléseérdekében- nem
lehet az érintetthaz hirdetőtábIáján vagy más módon a széles körű nyilvánosság számára
szemléretenni' Az érintetttulajdonosokat - az adottház összes tulajdonosára kiterjedően személyreszóló írásosinformációadással' és/vagyszóban kell tájékoziatniA ktildottókre ésa
szövetkezet tisztségviselóire vonatkozó ugyanezen adatokról a küldötteket írásban kell
téljékoztatni,mely házanként összesítve és küldöttenként' tisztségviselőnként felsorolva
tarta|mazza a fizetési kcjtelezettségekteljesítését,és a küldöttgyűlésen az er":őI szóló
tájékoztatástnapirendre kell venni.
A szövetkezetnek a személyesadatok kezeléséhezbe kell szereznie az érintettekírásos
0
hozzájáru|ását.

.

g)
A szövetkezet a szövetkezeti lakóházak tulajdoni egységeivel kapcsolatos személyes
adatokat addig koteles megőrízni,
. ameddig a tulajdon átruhézásranemkeriil, és
I
i-
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a tulajdonos a szövetkezettel i11.a ház tulajdonosi közösségével szernben fennálló
kötelezettségeinekeleget nem tett (p|' tartozás, kártérítés,
hite1t<jrlesztés)'
illetve a
kötelezettségmeg nem szűnt
. amígvele szembena szövetkezetnek kötelezettségefennáll
h)
A személyesadatokat törölni kell, ha az adatkezeléscéljamegszűnt.
A szövetkezet vezetésének belső szabáIyzatban vagy munkaköri utasításban
D
gondoskodnia kell a keze|t személyes adatok biztonságától és védelméről, illetéktelen
f elhaszná|ásának elke rül éséről.

4.

A SZOVETKEZET oxxonuÁxy

4 . 1 . A közgyűlés

ZATI SZERVEI

A közgyűlés a szövetkezet legfőbb önkormányzati szewe, melyet a tagok összességealkot, és
amely r észkö zgyíilésformáj ában műkö dik.
l1l
Aközgyűléskizárólagoshatáskörébelartozlk
a) a szövetkezet egyesülésénekelhatározása,
b) a szövetkezet szétválásánakelhatározása'
c)aszövetkezetátalakulásánakelhatátozása,
d) a szövetk ezet megszűnésénekelhatározása,
e) a szövetkezeti küldöttgytilés hatáskörének megállapítása,
Í) döntés az alapszabály keretei kc;zott a fel nem oszthatő vagyon sorsáról és a kiválással,
szétválássa1
kapcsolatosvagyon sorsáról,
12/
A közgyűléshatétrozatképes,
ha azon a tagok több mint fele megjelent.Ha a közgyűlés
haténozatképtelen'az ezt követő 15 napon beltili időpontban azonos napirenddel újabb
közgyűlést kell tartani. A megismételtközgyűlés a megjelent tagok szfunára tekintet nélkül
hatfuozaÍképes.Határozatait a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával és nyílt
szavazással hozza, kivéve' ha a lakásszövetkezetekről szóló törvény másként nem
rendelkezik. A megismételtközgyűlésen nem lehet döntést hozni a szervezeti átalakulások, és
a megszűnés
kérdésében.
/3/
A közgyűlést az igazgatósághívjaössze. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt
a tagok legalább 10 oÁ-a vagy a felügyelőbizottság írásban, az ok megjelölésével
indítványozza és er'.ő| az igazgatőságnak meghívót kell küldeni. Ha az indítváryt az
igazgatőságnem fogadja el, illetőleg legkésőbb45 napon belül a közgyűlést nem hívja össze,
a felügyelő bizottság ezt követő 30 napon belül' ennek elmulasztása eseténaz összehívást
kérő tagok,vagy azá|ta|ukmegbízottszemélyjogosultaközgyűlés összehívására.
14|
A közgyűlést - annak időpontját legalább tizenot nappal megelőzően - a napirend
közlésével írásban kell összehívni és ezze| egyídejűlega meghívó egy-egy példanyátjól
|áthatőhelyen - alakőházakban - ki kellfuggeszteni' Azigazgatóság jogosult, írásosmeghívó
kózbesítésehelyett, a lakásszövetkezet honlapján (wmv.vara1jal.hu) kozzétett hirdetmény
útján, az e|őterjesztések,indítványok és határozati javas|atokközzétételével,is összehívni a
közgyűlést. A közgyűlési meghívó egy-egy péIdányátebben az esetbenis, ki kell fiiggeszteni
arészkózgyűlési körzetek (|akőházak) hirdetőtábláira. Amennyiben aközgyúIés megtartását a
szövetkezet tagiai vagy a felügyelő bizottság kezdeményezi, ugy az erróI szóló indítvány
kézbesítéseés a közgyűlés (a legutolsó részközgyulés) megtartásának időpontja között 45
napnál több nem lehet.
l5l
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a közgyűlést
|evezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a jegyzőkönyv hitelesítésére
megválasztott tagok
nevét,a megjelent tagok számát ésnevétilletőleg a tag áItaI- közjegyzói okiratba vagy teljes
bizonyítóerejű magánokiratba foglalt módon - meghatalmazott személy nevét tarta|maző
,
a
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jelenléti ívet, a közgyűlés határozatképességéneka megállapitásélt',a tárgyalt ügyek
(indítványok) összefog|aIását, ahatározatokat ésa szavazás eredményére
vonatkozó adatokat.
16l
A jegyzőkönyvet akozgyúIéslevezeto elnöke ésa jegyzőkönywezető íqa aIá,ésazt a
közgyűlésen eÍTemegváIasztottkétszövetkezeti tag hitelesíti.
A közgyűlésen az egy lakús, iroda, husznúlati egység,egy SzavüZat elvétkell érvényesíteni,
Ha egy tag tulajdonúban több lakds (iroda, hasznúlati egység,stb.)van) ű tagnak annyi
Szavazata van, ahány lakós (iroda, hasznólati egység)tulajdonnctl rendelkezili. Amennyiben
egy lakásnak több tag a tulajdonosa, lakásonkéntcsak egy szavazatot lehet figyelembe venni.
|7l
A közgyűlési jegyzőkönyvbe bármely tag betekinthetés anól _ a másolási köttség
* másolatot kérhet.Azigazgatóságnak akozgyúLésrőlkészültjegyzőkönyvet
megfizetésével
harminc napon be|il közzé kell tenni a lakásszövetkezet honlapján, valamint a hozott
határozatokat a közgyu|és megtartását követő 30 napon belül ki kell fuggeszteni az
rinkormányzati egységekhirdetőtábIáin. A tulajdonosok ingatlanaival kapcsolatos rendkívüli
(a rendszeresfenntartásiköltségek körén túl elrendelt) fizetésikötelezettségekelőírására és
teljesítésére
vonatkoző határozatokat közvetlenül, postai úton, ajánlott tér1ivevényeslevél
formájaban, vagy a tag (illetve meghatalmazott1a)aláírásáva| igazolt személyesátvételútján
kell kézbesíteniaz érintetteknek.
/8/
A közgyűléSen egy tag meghata|mazássallegfeljebb három másik, szavazásrajogosult
tagotképviseIhet.
4.2. Részközgyűlés
/1l
a) Részközgyűlésta 4.I.1' alpont alatt felsorolt (a 2004. évi CXV. tv,20. $ (1)-(2)
bek. szerintí, a közgyu|és kizárőlagos hatáskörébe tu.toző) ügyekben koteles összehívni a
szövetkezet.
b) A részközgyűlési körzetnek önálló döntési joga kízárőIag az adott önkormányzati
egységbelső ügyeiben van - ideértvea 8.5 pontban szereplő döntést is -, és az így hozott
határozat más önkormányzati egységetnem érinthet(1. a helyi önkormányzati egységneka
2004. évi CXV. tv.20. $ (3) bek. szerinti önálló dontésijogköre).
/2/
Részközgyűlési körzet a helyi önkormányzati egység.Helyi önkormányzati egységa
jelen AlapszabáIy 1. sz. mellékletétképező,,A lakásszövetkezet tulajdonában,kezelésében
lévő ingatlanok jegyzéke (részközgyűlésikörzetek)'' c. listán felsorolt valamennyi \ú<őhaz.
Egy-egy épülettagsága és nem tag tulajdonosai nem közgyűlési jogkörbe tartoző kérdések
megtárgyalásáná| ópületenkéntkerülnek összehívásra.
/3/
A részközgyrÍlések formájában megtar1ásra kerülő közgyűlést a részközgyűiési
körzetekben azonos napirenddel kell megtartani ésa szavazatokat össze kell számítani.
l4l
A részközgyűlés akkor határozatképes,ha azon a 4.l.i. alpont alá eső ügyek
megtárgyalásánáI a tagok, ill. kizárólag az adottonkormányzati egységbelső ügyeiben tör1énő
döntések meghozataláraösszehívott részközgyrilésena tagok és nem tag tulajdonosok több
mint fele megjelent vagy képviselője útján képviselve van, kivéve, ha a jogszabály más
szavazati arányt ír elő. Minden tagot i11.tulajdonost kizátőIag.annyi szavazatIIIetmeg, ahúny
darab lakús, lakósrész vagy nem lakás céljúraszolgúló egyébhelyiség tulajtlonosa az adott
helyi önkormúnyzati egységben illetve a sziivetkezet dkal kezelt tovtÍbbi épiiletekben
(szövetkezeti hdzakban). Ha egy lakás több személy tulajdonában van' csak egyikük
szavazata számítható be.
l5l
A részközgyűlésenmeglelentekről jelenléti ívet kell felvenni. A részközgyűlésről
jegyzőkönyvet kell készíteni,amelynek tartalmaznia kell a megjelent tagok (ill. nem tag
tulajdonosok) számát, a napirendet, a tárgyalt ügyek ( indítványok ) összefoglalását, a
hatátozatokat és a szavazás eredményérevonatkoző adatokat, A jegyzókönyvet a |evezetó
elnök, a jegyzőkönyvvezető írja aIá és azt két e cé1ból megválasztott szövetkezetí tag
hitelesíti.A levezető elnöki feladatot - ide nem értveaz alábbi 8.4. pontban írt esetet - a
szövetke zet igazgatő sága álta| kij el olt személy látj a eI.
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A részközgyűlésrea nem tag tulajdonosokat is meg kell hívni. A részközgyűlésen
hozott határozat vagy egyéb döntés a nem tag tulajdonostársakra is kötelező a mindenkor
hatályos sztjvetkezeti törvény szerint.
17l
Az önkorményzatíegységbelső ügyeiben összehívásra kerülo részközgyúlésdöntési
hatásköre, felelőssége:
a)
a helyi önkormányzati egység részkozgyulésedont a műszakilag szükséges felújítási
munkákról, azok pénzúgyi fedezetérő|,kivéve az éIefuteszély
elhárítást, hatósági előírás
végrehajtáséú.
tarta|mazó munkákat' valamint a közvetlen kárveszély elhárítására vonatkozó
munkákat. E'zekrő| haladéktalanulaz igazgatóság ill. a hatóság dönt. A szövetkezet az adott
ház fe|ujítási munkáit akkor végeztethetiel, ha azt, és annak fedezetéta ház tulajdonosi
közössége jőváhagfia' és a munkák fedezete - a ház szám|áján ill' megállapodás, szerződés
révén(támogatás,hitel) - rendelkezésreá11.
b)
a helyi onkormányzati egységrészkozgyulésedönt a közös helyiségek áta|akításárőI,
beépíté
sérő1' hasznosításárő|, és annak feltételeirő1
c)
az igazgatőság javaslata a|apján a helyi cinkormányzati egységtészközgyúlésedönt az
üzemeltetés költségeiről és annak pénzügyi fedezetérőI.kivéve a hatósági előírásokat és a
közmű szo|gáItató cégek rendelkezéseit, figyelembe véve az alapszabá|y 9.2 porújában
foglaltakat. Ennek hiányában a küldöttgyűlés'döntése az irányadó. A szövetkezet a ház
üzemelésétaz érintettház szám|áin rendelkezésreá|Iő for.rásokterhérebiztosítja, amennyiben
azok nem elégségesek,a szo|gáItatás ésszeni csökkentésével folytatja, a tulajdonosok
ér1esítése
mellett.
d)
a helyi önkormányzati egység részkozgyűlésedönt a karbantartási feladatok
szükségességéről,
elvégzésérőlés költségviselésénekmódjáról, kivéve a hatóságilag előírt
kötelezettségeket,ésa rendeltetésszerű
üzemeltetéstgátló problémákmegsztintetését
e)
a helyi önkormányzati egység részközgyűlése dönt a nem lakás céIját szolgáló
helyiségekfenntar1ási(,,közös'') költségeinek meghatározásárőIaz igazgatőság általjavasolt
keretek között, és e részkozgyúIés
dönt a nem lakás cé|játabérleményként
kiadott helyiségek
fenntartási és felújítási hozzájárulásárőI a tényleges használatra figyelemmel. A helyi
önkormányzati egység jogosult az önkormányzati egység barmely tulajdonosa fenntartási
költség tartozásának részben vagy egészben történő elengedésére.A helyi önkonnányzati
egység részközgyűlésének ezen jogosultsága nem terjed ki a tartozás behajtásával
kapcsolatosan már felmerült költségek, a késedelmi kamat és a szövetkezeti hozzájárulás
megfizetésének
e|engedésére.
f)
a helyi onkormányzati egység részkozgyulésedönt a házirendnek az önkormányzati
egységrespeciálisanérvényes
rendelkezéseiről.
g)
a helyi önkormányzati egységrészközgyűlésén
a szövetkezet tagjai választják meg az
alapszabá|y szerinti l étszámma]a k ül dötteket'
h)
az építkezés
IIIeNefelújíttÍsideje a\atta helyi önkormányzati egységg5rűlését
akkor is
össze kell hívni, ha műszaki okokból Yagy az építtetői||etvefelújítttstvégeztető tagstig IO %ának érdekeitérintő kcirtilményekfolytan ez szükségesséválik éslvagytervmódosításra kerül
sor, továbbá ha pótmunkák megrendeléseszükséges
a helyi önkormányzati egység részkozgyűlésénekdöntései, határozatai során nem
i)
zarhatő ki a tagok felelőssége,különösen akkor, ha szakkérdósbena döntésre jogosult tagok
közül bárki, vagy a szövetkezet szakértő bevonását tartja szükségesnek, azonban ezt az
önkormányzati egységmellőzi
j)
a helyi önkormányzati egység részközgyűlésénekdöntései, határozataí során nem
zárhatő ki a tagok felelőssége' különösen akkor, ha a felújítással,karbantartással,üzemeléssel
yagy esetlegesépítéssel'
ill. ezek költségévelkapcsolatos döntést nern hozzák meg' Vagy a
szövetkezet javaslatát leszavazzák. Ebben az esetben a felelősségetaz önkormányzati egység
viseli.
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k)
a helyi önkormányzati egység tészkozgyulésedönt a lakőhétzfelújítási munkáihoz
szükségeshitel felvételérőlésannak törlesztéséről.
l)
a helyi önkormányzatí egységrészközgyúlésedont a lakőhaz felújításivagy más célú
támogatási páIyázaton való részvételéről,apá|yázatban meghatározott önrész viselésérőlésa
kiírt támogatási feltételekelfogadásáról.
/8/
Az igazgatóság k<itelesosszehívni az önkormányzati egységtészkozgyulését,
ha azt a
tag és nem tag tulajdonosok legalább I0 oÁ-a vagy az önkormányzati egységküldötteinek
legalább fe|e, az ok és a cél megjelölésével, írásban indítványozza. Az igazgatőság az
indítvány kézhezvéteIétő|
számított 30 napon belül köteles gondoskodni az önkormányzati
egység tészkizgyúlésénekosszehívásáról. Küldöttválasztás esetén az l'gazgatóság olyan
időpontban koteles a részközgyűlést összehívni, hogy a következő küldöttgyűlésen az adott
önkormányzati egység teljes küldötti létszámmalképviseltethesse magát.
Részközgyűlés összehívása nélkül a tagok írásbanis szavazhatnaka kízáróIag az adott
l9l
önkormányzati egység belső iigyeit érirÍő döntések meghozatala érdekében.Lz írásbeli
szavazás részletesszabáIyaitaz alapszabá|y4.3. 16l a|pontjatafialmazza.
l10/ A részkozgyűléshatáskörére és eljárására a jelen 4,2, pontban nem szabályozott
kérdé
sekben, egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok az irány adő ak.
4.3. Küldöttgyűlés
/1'l
A küldöttgyűlés hatáskörébe 1artozlk:
a)
az a|apszabálymegállapítása,módosítása
b)
az igazgatőság tagjainak és elnokének, illetőieg az ügyvezető elnöknek a
megválasztása, felmentése;
c)
a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének megváIasztása, felmentése, vagy a
feladatukat ellátó más szeméLymegbízása,felmentése;
juta|mazásának megállapítása; a
d)
a tisztségviselők díjazásának. költségtérítésének,
részükre nyújtható kedvezmény, engedményvagy más természetbeni szo|gáItatás előzetes
jőváhagyása;'
e)
a szővetkezet évesmérlegénekésigazgatősági beszámolójának elfogadása;
döntés a szovetkezet kezelésében lévő ingatlanok tényleges költségeinek
0
elszámolásérőI,a tárgyévi tewezett költségvetéselfogadásáról, ha azt atu|qdonosi közösség
azok felülvizsgáIata utáni módosítással sem fogadta el. Amennyiben a tárgyévi költségek
elszámolása a tulajdonkezelő mulasztása miatt nem került elfogadásra' a szövetkezet a
küldöttgyűlés előtt köteles a megisméte|trészkozgyűlésösszehívásakánt intézkedni.Kivételt
képez aZ egyes házak felújítási tervének jóváhagyása, a tulajdonosok pénzeszközeiből
megvalósuLt, azok közös tulajdonát képező helyiségekkel való gazdá|kodás (gépkocsibeállók,
egyéb helyiségek bérbeadása,annak bevételei stb.) amelyek tekintetébenaz adott épület
tulajdonosiközössége jogosult dönteni.
g)
döntés az adőzott eredmény felhasznáIásáról, illetőleg a veszteség fed.ezetének
|orrásáról.szükségeseténa pótbefizetés
elrendelésérol;
(az épületheztartozófoldrészlet,az
h)
a lakásszövetkezet tulajdonábaná11óépületrészek
épületszerkezetek,az épiJl'etközös hasznélatta szolgáló területei és helyiségei, a központi
- iroda, műhely,
berendezések,továbbá a lakásszövetkezet cé|játszolgáló más létesítmények
r aktétr
stb.-) haszn áiata, értékesítése
;
i)
döntés a lakásszövetkezet érdek.képviseleti
szövetségbetörténő belépésről,
illetőleg az
abból történő kilépésről;
j)
per indításának elhatározása,1I\etőlegbrintetőfeljelentés
tisztségviselő ellen kártérítési
megtételéről
való dontés;
k)
mindaz, amit e törvény Yagy aZ alapszabáIya küldöttgyűlés hatáskörébe utal.
A kÍildöttek megválasztása..
l2l
A küldötteket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggeI az önkormányzati egységenként
:

.,')

j'....Í)-,

,",?'
\.

j4/'

megtartott részközgyúlésenmaguk közül váIasztják meg és hívják vissza. Küldöttnek csak
szövetkezeti tag válaszhatő. A visszahívott küldött helyére új küldött váIasztandó. A később
megválasztott küldött mandátuma a többi küldott mandátumáva| azonos időben szűnik mes.
a)
a küldöttek létszáma30 főnél kevesebb nem lehet.
b)
Egy-egy önkormányzati egységben megtartott részközgyűlésen az adott
önkormányzati egység szövetkezeti tagjai maguk közül vá|asztják meg a küldötteket oly
módon, hogy minden önkormányzati egységnéllegalább egy küldöttet kell váIasztani. Az
önkormányzati egységktildötteinek választási szabáIyai:minden I0 (tíz) szövetkezeti tag után
egy küldött vá|asztható, illetve ahol a maradék rész ezt követően az 5 főt eléri vagy
meghaiadja, további még egy fo küldött váIasztbatő. Ha a lakás több tag tulajdonában áIí,
lakásonként csak egy szavazat vehetó figyelembe. Az érintetteknek előzetesen írásban
nyilatkozni kell arról, hogy melyikük kívánja gyakorolni ezen jogát, ezen nyilatkozat
hiányáhan az érintettszövetkezeti tagok szavazatéú.
figyelmen kívül kell hagyni' Ha egy tag
tulajdonában tobb lakás van - annyi szavazata van, ahdny laktÍssal (nem lakús céljút,,áts,ÍI,,
helyiség,stb.) rendelkezik,
A helyi önkormányzati egységek felsorolását, az egyes önkormányzati egységekben
szavazásrajogosult tagok száméú.
ésaz önkormányzati egység áIta|vá|asztható küldöttszámot
a szöv etkezet i gazgatősá ga kö te1es nyi lvántartani'
c)
A küldöttek megválasztása 5 évesidőtartamra tőrténik. Küldöttnek csak olyan személy
váIaszthatő, akinek megválasztását mege|őző tízenkét hónapban nem volt háromhavi
összegnek megfelelő összegnél nagyobb tartozása, a szövetkezetné| tulajdonában áIIő
bármelyik ingatlana után. A küldött mandátuma az adott ciklusra megszűnik, ha a közos
költség tartozása meghaladja a háromhavi összeget. A megszűnt küldött helyére aZ
önkormányzati egységújküldtlttet köteles vá|asztani.

d)
A küldöttek megbízatásukalapjána tőtük elvárható módon rendszeresen tq ékoztatják
váIasztőIkat a küldöttgyűléseken hozott határozatokról és kikérik véleményüketa

megtárgyalandó ügyekről.
e)
A ktildöttgyűlésen a szövetkezet bárrnely tagja és nem tag tulajdonosa tanácskozási
joggal résztvehet.
A küldöttek megválasztásalevéIszavazásútjánis történhet (l. AlapszabáIy 4.3, 16/)'
0
Levélszavazásná| a jelölt vagy jelöltek nevéta szavaző|apon fel ke11tüntetni. Megválasztott
küldöttnek az tekinthető, aki a tagok szavazatánaktöbbségételnyeri. Ahol nincs.;et.oltvagy a
választás eredménytelen,ott pőtvá|asztástkell tartani.
l3l
Határozatképességéshatározatltozata|:
a)
a küldöttgyűlés akkor határozatképes,ha azon aküldotteknek több mint fele jelen van
b)
minden küldöttnek egy szavazatavarl. Küldött meghatalmazással való képviseletére
n i n c sm ó d .
c)
a küldöttgyűlés határo zataitegyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozzameg,
.
a tisztségviselők megválasztása, felmentésetitkos szavazássaltörténik
.
aZ a|apszabá|y módosításahoz a küldöttgyűlésen résztvevő küldöttek szavazatának
kétharmados többsége szükséges. Alapszabály elfogadása, módosítása írásbeli szavazással
nem lehetséges.
d)
amennyiben a küldöttgyűlés határozatképtelen,úgy a küldöttgytílést az általános
szabályok szerint mindaddig össze kellhívni, arníghatfuozatképes
nem lesz.
l4l
A küldöttgyű1és összehívása, megtartásának eljárási szabá|yai:
a)
a küldöttgyűlést szükségszerint,de éventelegalább egyszer össze kell hívni
b)
a küldöttgyulést azigazgatőság hívja össze
c)
rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha azt - legalább két önkormányzati
egységből- a tagok l}oÁ-a,vagy a felügyelő bizottság az okmegjelölésévelindítványozza
d)
a küldöttgyűléstnapirend közlésével,annak időpontját legalább 15 nappalmegelőzően
:1
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írásbankell összehívni, a rendkívüli küldöttgyűlés összehívásának határidejérea rendkívüli
közgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezéseketkell alkalmazni. A küldöttgyűlési
meghívó egy példányát a Észkozgyúlésikörzetekben ki kell fuggeszteni. Az igazgatőság
jogosult, írásosmeghívó kézbesítése
helyett, a lakásszövetkezet honlapján (wwr,l,.varaljal.hu)
kozzétett hirdetmény ufán, az előterjesztések, indítványok és határozati javaslatok
közzététe|évelis összehívni a küldöttgyűlést. A kütdöttgyűlési meghívó egy-egy pé|dányat
ebben az esetbenis ki kell fiiggesztení arészközgyűlési körzetek (|akőháza$ hirdetőtábláira.
e)
a küldöttek legalább I0 szaza\ékánakírásbeli indítványárabármely ügyet fel kell venní
a küldöttgyűlés napirendjére. A küldöttek ezen jogukat a küldöttgyűlési meghívó
kézhezvéte]étől
számított8 napon betül gyakorolhadák.
/5l
AkÍildöttgyú|ésjegyzőkönyve:
A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tarta|maznia kell a megjelent
küldöttek számát, atárgyalt ügyek összefoglaIását, ahatátozatokat ésa szavazás eredményére
vonatkozó adatokat.A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés elnöke ésa jegyzókönywezetó írja aIá
ésazt a küldöttgyrílésenerre a célramegváIasztottkétküldött hitelesíti.
A közgyűlés, ktildottgyűlés, részközgyűlés hitelesítettjegyzőkönyvét aZ érintett helyi
önkormányzati egységbentulajdonnal rendelkező szövetkezetltagok ésnem tag tulajdonosok
hivatali időben a szövetkezet irodahelyiségébenmegtekinthetik, ill. arról - saját költségükre másolatot készíthetnek.A fenti gyűlésekenhozott hatétrozatokat
ésa batérozathozatalarányát
a gyűlés időpontjától számított 30 napon beltil ki kell ftiggeszteni a helyi önkormány,zati
egység hirdetőtábláján.
16l
Irásbeli szavazás (LevéIszavazás)
A küldöttek a jogszabályban meghatározottkonkrétesetekben. a küldöttgyűlés összehívása
nélkül- írásbanis szavazhatnak,ha a döntés ily módon is meghozható.
a)
az írásbeli szavazás előkészítése'lefolytatásának megszervezése és az eredmény
tagokkal való közlés e az lgazgatóság feladata
b)
a szövetkezet igazgatósága az írásbe|i szavazásra feltett ügyben rövid' de a lényeget
magában foglaló írásbeli tájékoztatástkrjteles a szavazőknak megküldeni, amely a döntéshez
szükséges éselégséges legfontosabb adatokat,információkat tarta\mazza
c)
szavaző|apokatkell küldeni, amely a tárgykör megnevezésemellett előre nyomtatottan
vagy gépeltenaz - ..Igen'',.Nem'', ,,Tartőzkodom''kifejezésttarta|mazza
d)
a szavaza|apok átadását btzonyLatozni kell. A küldöttek a|áírt szavazatukat- átvételi
elismervény ellenébefl. a szayazőIap megfelelő szovegének aIáhuzásával nyújdák be a
szovetkezetl' z
e)
hatfuozattá a javaslat akkor válik, ha a szavazásra jogosult ktildottek több' mint fele
igennel vagy nemmeI szavazott. kivéve, ha a jogszabá|y vagy az alapszabáIy az adott ügyben
kétharmado
s szavazattöbbségetír elő
a
szavazatok
összeszámláIásáről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell
0
ttintetni a szavazásbanrésztvett küldöttek számát, a szavazőlapok összesített adatait,valamint
meg kell állapítani ésrögzítení az e|őteqesztettjavaslathatározattáváIásátvagy elvetését
g)
azírásbe|i szavazat leadására a küldotteknek legalább 15 napot kell biztosítani.
A szavazatok összegyűjtéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni és megőrzésétaz kat
tározás szabáLyaiszerint kell biztosítani
h)
a szavazatok összeszámlá|ásaná| két nem tisztségviselő küldöttnek is résztkell venni'
ak1k az igazgatőság elnökével és a felügyelő bizottság megbizott tagsáva| egyitt az
összefoglaló jegyzőkönyvet is hitelesítik. Az írásbeli szavazás eredményéta szavazás
befejezését
követő 15 napon belül hitelt érdemlőena ktildtittektudomásárakellhozni.
A küldöttgyűlés hatáskörére és eljárására egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni, azzal aZ eltéréssel,hogy batározatképtelenségesetén megismételt
küldottgyűlésnem tar1ható'ésa küldöttek egymást meghatalmazássa|sem képviselhetik.
11
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4.4.

Igazgatőság

l|/
A ktild<ittgyűlés- 5 éves ídőtartamta - 3 tagu igazgatőságot vá|aszt. Az igazgatóság
tagtrávánem szövetkezeti tag is megválasztható.
l2l
Az ígazgatóságnak,egyúttala szövetkezetnek az elnökét, az igazgatőság tagjai közül a
küldöttgyűlés válasáj a, Az igazgatóság a küldöttgyűlés határozatainakmegfelelőenirányítja a
szövetkezet tevékenységét.Kialakítja és irányit1a a szovetkezet munkaszervezetét és
gyakorolja a munkáltatói jogokat. A szövetkezet elnökével kapcsolatos munkáltatói jogok
gyakorlója - a munkaviszony létesítése,a felmentés és aZ alapbér megállapításának
kivételével- a küldcittgyűlésfelhatalmazása aIapjána felügyelő bizottság elnöke .
l3l
Az igazgatóság dcint olyan ügyekben, amelynek eldöntése nem tartozik a szövetkezet
más szervének hatáskorébe.Tevékenységéért
a küldöttgÉlésnek felelős. Az igazgatóság jelen Alapszabá|y 1. mellékletén felsorolt - önkorcnányzati egységet közvetlenül érintő
döntések meghozatalaelőtt köteles az érintettkorzetvéleményét
kikérni.
l4l
Az igazgatóság munkaprogram szerint ülésezik' rendszeresen tartja iiléseit és évente
egyszer köteles beszámolni a küldöttgyűlésnek évestevékenységéről,
a szövetkezet vagyoni'
pénzügyi belyzetéróI' és előterjeszti az évesköltségvetést.Az e|számolásnak ki kell terjednie
az önkormányzati egységek lakőhazatnak bevételeire és kiadásaira, továbbá a szövetkezeti
központ költségvetésére.Ennek keretében az igazgatőság olyan határidőben köteles a
kiildöttgyűlés elé terjeszteni kívánt fenti tartalmú beszámolóit elkészítenl, hogy a helyi
önkormányzati egységeka beszámoló ill. egyéb előterjesztésekrájuk vonatkozó Észét
legkésőbba küldöttgyűlés időpontjáig megtargyalhassák.Ezt követően legkésobba tárgyévet
követő évmájus 31. napjáig köteles összehívni az évesrendesküldöttgyűlést.
Az lgazgatőság köteles továbbá évente egyszer beszámolni a küldöttgyűlésnek a
jelentkező megtakarításokösszegéről, költség nemenkénta
rezsicsökkentések eredményeként
lakásszövetkezet tekintetében,valamint tagonkéntésnem tag tulajdonosonkénta fenntartási
költsé g megosztásának az al apszab áIy szerinti bontásában.
/5l
A nem tagsági befizetésekbő|képzett elkülönített célúpénzeszközöket kezeli, és
döntési jogkörben hasznosítjaa tagsági érdekekszolgá|atéhan.
16l
Felújítási kölcsön
felvétele esetén' kidolgozza a kölcsön
összegszeníségét
megalapozó, műszakilag is a|átámasztottadatokat, a kölcsön fedezeténekésvisszafizetésének
rendjét,a tagok ós nem tag tulajdonosok fizetésikötelezettségénekadatait.
Ha egy adott lakóház felújításaérdekében
a hitel felvevője formálisan a szövetkezet, annaka
jutő
tulajdonosnak, aki a rá
felújítási költséget nem önerő befizetésselrendezi, hanem ezen
hitel felvételével,
kezességetkell vállalniavagy je|zálogotengedniea szövetkezet javára,
A hitel visszafizetésének
biztosításaérdekében
a szövetkezet jogosult ahátra\évőtörlesztésta
tulajdonostól egy összegben követelni, ha a tulajdonos a tulajdonát - a hitel átváIIa|ásara
vonatkozó kitételnélkül- áIruházza,
A tagok ésnem tagok tulajdonát képező ingatlanra az ingatlan-nyilvántartás szerinti albetétre
a hiteltartozáslejártáigelidegenítési
tilalmat jegyeztethetbe a szövetkezet.
l8l
Támogatási páIyázat esetén, kidolgozza a páIyánat összegszertiségétmegalapozó,
műszakilag is alátámasztottadatokat, apá|yázati kiírás feltételeinekmegfelelően. Kimunkálja
a páIyázat sajátrészfedezeténekésvisszafizetósénekrendjét,a tagok ésnem tag tulajdonosok
fizetésikötelezettségénekadatait.Gondoskodik a helyi önkormányzati egységdöntésérőlésa
páIyázat beadásáról. Kidolgozza a pá|yázati kiirásban foglalt előírások teljesítésének(p1.
műszaki ellenőrzés biztosítása,adatszolgáltatás a futamidő alatt) feltételeitésintézkedik azok
megvalósításaról.
l9l
Azigazgatőság:
a)
Irányítja és ellenőrzi a szövetkezet gazdálkodását, számvitelét, ügyvitelét,
gondoskodik a szövetkezeti Vagyon kezeléséről,hasznosításárólésmegóvásáról.
b)
Gondoskodik a szövetkezet felügyelő bizottsága' külső szakértő és más ellenőrzésre
12
,.'.\
,'

-t-.2"

hivatott szerv által megállapítotthiányosságokmegszüntetéséről.
c)
Határozattal dönt a tagfelvételről. Lefolytatja a tag klzárási eljárását, és dönt a tag
kizfuása ügyében.A tagfelvételről és. kizárásrőI - a küldöttgyűlést tájékoztat1a.
lfil
Az igazgatóság testületkéntlátja e| tevékenységét.
Egyes feladatok e|Iátásaratag|ait
megbízhatja.E megbízásra - amennyiben annak feltételei fennállnak - a 4,7. l2l pontban
foglaltakat kell alkalmazni.
lll/
Az igazgatőság á|talában havonként lart1a iiléseit, összehívása az elnök feladata. Az
igazgatősági üléSt Soron kívül is össze kell hívni, ha azt bármely igazgatősági tag, vagy a
felügyelő bizottság, vagy atörvényességifelügyeletetgyakorló cégbíróságindítványozza.
l12l
Az igazgatősági ülés |tatározatképes,ha azon a tagok többsége jelen Van. A
hatátozatokat egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássalLtozza. Szavazategyenlőségeseténaz
elnök szava dont. A részletes eljárási szabályokat a Szervezeti és Mríködési Szabá|yzat
határozzameg
l13/ Az igazgatósági tagság felmentéssel,lemondással, a taghaláIával, illetve a mandátum
Iejártával szűnik meg.
ll4l
Az igazgatóság a tagnak a lakásszövetkezetre, illetőleg a jogaira éskötelezettségeire
vonatkozó írásbeli megkeresésére,illetőleg az abban feltett kérdésekre- a kézhezvételtől
számitott 30 napon belül - írásbanköteles választ adni.
lÉ/ Az ígazgatóság a tag és nem tag tulajdonos tulajdonában ál1ó lakást, nem lakás célú
helyiségetérintőtulajdonosváItozás,illetőleg a tag időleges vagy állandó használati jogának
átruházása esetén . a tulajdonos kérésére- köteles írásbeli nyilatkozatot adni a
költségtartozásrőI.Hatartozásál1fenn, anyiIatkozatbanahátralékösszegétmeg kelljelölni.
Az igazgatóság jogosult arra, hogy az ingatlan tulajdonosát a ktiltség-hétralék
megfizetése
érdekében
írásbanfelszólítsa, fizetésimeghagyás kibocsátása iránti kérelmetterjesszen eIő,
illetve . legalább három hónapnak megfelelő hátralékba került tag és nem tag tulajdonos
ingatlanának jelzálogjoggal való megterhelésétrendelje el, yagy a követelés összegét
követeléskezelőnek behajtásra atadjavagy a szövetkezet javéramár bejegyzett je|zá|ogjogota
tartozás és járulékai teljes kiegyenlítése esetén nyolc napon belül kiadj a az adősnak a
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a jeIzáIogjog törléséhez
szükségesengedélyt.A jelzálogjog bejegyzésénekelrendelésehárom hónapnak megfelelo
hátralékonkéntmegismételhető.Amennyiben az tngat\antulajdonosa nem fizetné'n"g időb.n
a rá eső fenntartási költséget, ugy a harminc napot elérő vagy meghaladó fizetési késedelem
eseténaz igazgatőság jogosult ajanlott tértivevényeslevélben,8 napos póthatáridő kitűzésével
felhívni a mulasztó tulajdonost a fenntartási költségtartozás megfizetésére,azza|, hogy a
póthatáridő eredménytelenelteltét követően - ha ennek műszaki feltételei fennállnak - az
igazgatőság a mulasztó tulajdonos ktilon tulajdonához kapcsolódó szolgáltatást korlátozhatja
ill. teljesenszüneteltetheti.A szolgáltatásvisszaállíÍásáraa visszaállításköltségeinek egyidejű
megtérítése
mellett,atartozásteljes megfizetését
kovető 48 órán beltilkerül sor.
/16l A szövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) az igazgatóság feladata
kidolgozni, jóváhagyni ésa bekövetkezo változásoknak megfelelően módosítani.Az SzMSz-t
- váLtozásaesetén- a küldöttek részérebe kell mutatni, éshirdetmény,valamint a szövetkezet
honlapján történő kozzététe|útján gondoskodni kell arról, hogy a tagok és nem tag
tulajdonosok az SzMSz váItozásáról tudomást szerezhessenek.Az SzMSz-be bármely tag és
nem tag tulajdonosbetekinthetésanól sajátköltségéremásolatotkérhet.
l17l
Az Igazgatóság a szövetkezet közleményeit, fontosabb dokumentumait honlapján is
megjelenteti.
4.5. FelügyelőBizottság
l1l
A szövetkezet küldöttgyűlése öt évesidőtartamra háromtagúfelügyelő bizottságot, és
a bizottság tagjai közül elnököt vá|aszt, A felügyelő bizottság tagsává, elnökévé nem
szövetkezeti tag is megválasztható.
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l2l
A felügyelő bizottság
a)
e||atjaa szövetkezeti tagok tulajdonosi és önkormányzati érdekeinekképviseletét,
és
ennek érdekében a szövetkezet egész tevékenységérekiterjedő folyamatos ellenőrzést
végezhet;
b)
a szövetkezet szerveinek működésével ésa gazdá|kodássalkapcsolatos bármely ügyet
megvizsgáIhat,alakásszövetkezetirataibabetekinthet;
c)
az igazgatőságot felhívhatja, hogy a jogszabáIyoknak, az alapszabálynak, vagy más
önkormányzati szabá|yzatnakvagy aközgyűlés (részközgyűlés,küldöttgyűlés) határozatainak
megfelelőenjárjon el
d)
indítványozhatja az igazgatőság egészének, Vagy egyes tag|ainak felmentését,
felelő sségre vonását, tov abbá a közgyii|és, küldöttgyűlé s ö sszehívását
e)
összehívhatja a közgyűlést, küldöttgyűlést, ha az igazgatőság nem tesz eleget erre
vonatkozó kötelességének
az évesbeszámoló értékeléséve|
a hxáIyos szövetkezeti törvény alapján vélemén1t
0
nyilvánít a küldöttgyűlés részérea szövetkezet gazdá|kodásáról.
E nélkül az évesbeszámoló tárgyában érvényeshatározatnem hozható.
g)
véleményt nyilváníthat a
kü1döttgy.tíléselé terjesztett más beszámolókról és
jelentésekrőlis
javaslatot tesz aküldöttgyűlésnekatisáségviselők díjazásánakmegállapítására
h)
i)
tevékenysé
gérőIa kü'ldöttgyűlésnek legalább éventeegyszer beszámol
j)
a szövetkezeten belüli jogsértések,érdeksérelmek
ügyébenés a tagsági jogvitákban
egyeztetéstvégezhet.
k)
a feladatköftbe tartozo vtzsgáIatokhoz a szövetkezet költségérekülső szakértőt vehet
igénybe.
a felügyelő bizottság elnöke gyakorolja a szövetkezet elnökével kapcsolatos
D
munkáltató i j ogokat a kül dcittgyűl és felhata|mazása aIapján
m)
a felügyelő bizottság feladata a tisztségviselők, valamint közeli hozzátartozóik /Ptk.
658. $ (b.)/ és élettársuk, valamint ezen személyek részvételévelműködő gazdasági
társaságok ésa szövetkezet közötti bármilyen szerződéselőzetes jóváhagyása
n)
a felügyelő bizottság eljár a 2004. évi CXV. törvény 9. $-ban írtaknak megfelelően a
bírósági eljárás elkerülése érdekében, a keresetindítást mege\őző kötelező bejelentés
tárgyában.
13/
A szövetkezet illetékestestületi szervei kötelesek érdembenmegtárgyalni a felügyelő
bizottság javaslatait, indítványait, és azok ttrgyéban határozni, ebben a minoségébena
felügyelő bizottság tagja jogosult az igazgatőság ülésein és a szövetkezú bármely más
testületéneküléséntatácskozási joggalrészt venni, a szövetkezetirataiba betekinteni, továbbá
a szövetkezet tisztségviselőitől, a\kalmazottaitól és a szövetkezeti tagoktól felvilágosítást
kérni.A felvilágosításmegadásakötelező a felügyelő bizottság részére.
l4l
Az ellenőrzésrejogosult állami szervek az e|Ienőrzésmegkezdésekorkötelesek a
felügyelő bizottságotértesíteni,
ésközreműködésétlehetővétenni.
l5l
A felügyelő bizottságitag tisztségefelmentéssel.
lemondással,a mandátum|ejártával,
vagy a tag halálával szűnik meg.
16l
A fenti l2l n) alpontba írt bejelentés,alapján a felügyelő bizottság a bejelentés
kézhezvételétől számitott legkésőbb tíz napon belül köteles a hatfuozatot hoző
lakásszövetkezet Vagy bármely szerve részére a határozat megváltoztatására vagy
fenntartására vonatkozó javaslatát megtenni és azt rész\etesenindokolni' A felügyelő
bizottság ezen intézkedésérőla bejelentéstkézhezvételétőlszámított tíz napon belül írásban
tájékoztatjaa bejelentésttévőt.
A hatálrozatot meghozó lakásszövetkezet vagy szerve köteles a felügyelő bizottság
javaslatának kézhezvéte|étő|
számítottlegkésőbbharminc napon belül a javaslat elfogadásáról
L4

vagy elutasításáról dönteni ésarról a bejelentésttévőt haladéktalanulírásbanér1esíteni.
4.6.
A tisztségviselők
l|/
A szövetkezet tisztségviselői: az ígazgatőság elnöke, tagsat,ill. a felügyelő bizottság
elnöke és tagjai. Tisztségviselő csak szakirányu (közgazdasági, jogi, műszaki) felsőfokú
ggel rendelkező szemé|ylehet.
v égzettsé
l2l
Nem lehet tisztségviselőa lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 30. $ (1)
bekezdéséb
en írt szabályok szerint az:
i)
aki lakásszövetkezetnél folytatott tevékenységévelösszefiiggésben keletkezett,
j ogerősenmegállapítottf,rzetési
kötelezettségének
nem tett eleget,
iD
büntetettelőéletű,
iiD
akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítéIethatálya alatt, az abban megjelölt
tevékenységet
folytató szövetkezetnél
iv)
közeli hozzátartozók /Ptk. 685. $ by és élettársak nem lehetnek ugyanannak a
szövetkezetnek tisztségviselői.Ilyen kapcsolat eseténösszeférhetetlenség
á11fenn, egyfelől a
pénz- és anyagkezelésselmegbízott személyek,másfelől közvetlen felettesük valamint a
felügyelő bizottság elnöke és tagjai között is' Az igazgatőság tagja nem vá|aszthatő meg a
felügyelő bizottság tagává. Tisztségviselővé egy személy több szövetkezetnél és gazdasági
társaságnál is megválaszthatő, a jelölt azonbarl a t<ibb tisztségre történő váIasztásárő|
fielöléséről) az érdekelt szövetkezeteket vagy gazdasági társaságokat előzetesen tájékozÍatnt
köteles.
v)
Nem választhatő meg tisztségviselőnek,akinek a jelölés évében'valamint a jelölés
előtti harom teljes naptári évbenközös költség tartozása meghaladta a háromhavi összegnek
megfelelő értéket a szövetkezetné| tulajdonában á11ó bármelyik ingatlana után. A
tisztségviseIő megbízásaazonnali hatállyal megszűnik és 5 évenbelül nem váIaszthatő ujra,
ha a közös költség tartozása bármikor meghaladja a háromhavi összegnek megfelelő értéket.
Ebben az esetben60 napon belül rendkívüli küldöttgyűlésen kell újtisztségviselőtváIasztani.
l3l
Atisztségviselőkfelelőssége:
a)
A tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható
gondossággalkötelesek eljámi. Kötelességeik megszegésével
a szövetkezetnek okozott kárért
a polgári jog szabá|yai szerint' egyetemlegesen felelősek akkor is, ha a szövetkezette|
munkaviszonyban állnak.
b)
Nem terheli felelősségazt a tisztségviselőt,aki ahatátozat ellen szavazott, vagy az
intézkedésellen tiltakozott és t1|takozásáta felügyelő bizottságnak, felügyelő bizottsági tag
esetén a feltigyelő bizottság elnökének írásban bejelentette. Bejelentés hiányában aZ
érintettekneka testületi ülések jegyzőkönyveiben foglalt nyilatkozataik az irányadóak. A
tisztségviselőkkártérítésre
kötelezésebírósági hatáskörbe tartozik.
c)
A tisztségviselők felmentéséről a küldöttgytílés titkos szavazással. egyszerű
szótöbbséggeldönt.
5.

A SZOVETKEZET

KEPVISELETE

A szövetkezetet az igazgatőság elnöke és tagjai önállóan képviselik. E jogkörük harmadik
személyekkelszemben nem korlát ozhatő.
Más tug, vagy a|kaImazott a felsorolt tisztségviselők írásbeli felhata|mazása a|apján
képviselheti a szövetkezetet. Más tag, vagy alkalmazott cégegyzésének
érvényességéhez
két
joggal
képviseleti
felruházottilyen személyegyüttesaláírásasztikséges.

6.
6.1.
l1'l
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TAGSÁGI VISZoNY

A tagsági viszony keletkezése
A szövetkezetnek tagja lehet minden magyar-,vagy állandó tartózkodási engedéllyel

rendelkező és tulajdonszerzésrejogosult külföldi állampolgár, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
a)
aki a szovetkezetáltalmegvalósítottingatlanonlakástulajdonnalrendelkezik,
b)
továbbá az írásos belépésinyilatkozatban önként kéri tagkéntvaló felvéte|ét,és az
alapszabá|y rendelkezéseit magára nézve kötelezően elismeri és a regisztrációs díjat
megfizeti.
12/
Ha a lakás több személytulajdonábanvan,mindegyik tulajdonoskérhetitagfelvételét.
/3l
A tag írásbeli..Nyi1atkozat,,-banváIIaI1a,
hogy a lakásszövetkezettel szemben fizetési
ésegyébkötelezettségeitelőírás szerint teljesíti'
l4l
A tagok felvételéről és a tag kizárásárőI az igazgatőság határoz. Az adott kizárásl
ügyet tátgya|o ülésre akizárással érintetttagot meg kellhívni. A tagfelvételről és akízárásrőI
az tgazgatőságnak a küldöttgyűlést tájékoztatniakell.
15/
A tagfelvételikérelemről a felvételi kérelembenyújtásátkovető legközelebbi ülésénaz
igazgatőság dönt.
16l
A felvételről a tagot a döntéstőI számított 30 napon belül írásban kell értesíteni.A
tagsági viszony a felvételről szóló hatfuozatmeghozatalanak időpontjátólj<in létre,
ha
egyidejűlega belépésidíj befizetéseis megtörtént.
A szövetkezet a tagokról nyilvántartást kcjteles vezetni, amely tafialmazza a tagsági
l7I
viszony kel etkezésére,
fennál lás ára és megszűnésérevonatkoző adatokat.
6.2. A tagokjogai
lLl
A tagok a szövetkezet va|amennyi alapvető kérdésébenaz a|apszabá|y szerint
jogosultakdönteni.
l2l
Alapvető joga, hogy:
a)
a részkozgyrílésen,
küldöttgyűlésen megjelenjen, ott felszólaljon, indítványt,javaslatot
tegyen a szövetkezet műkö dés& e, gazdá|kodására vonatkozó an.
b)
részt vegyen a szövetkezet tisztségvíselőinek jelölésében, továbbá hogy a
szövetkezetben - megváIasztásaesetén- tisztségettöltsön be, vagy más módon, tevőlegesen
résztvegyen a szövetkezet munkájában
c)
a szövetkezet tagságát érintő ügyekben az igazgatóságnál és a szövetkezet más
szerveinél tájékoződ1ék,
az á|talatapaszta|thiányosságokat e szervek tudomására hozza
d)
az épületek közös haszná|atra szolgáló részeit, felszereléseit, berendezéseit,a
szövetkezet belső szabá|yzatainak,illetve aházirendnek megfelelően, a többi tagot megillető
használatijogsérelmenélkülhaszná|ja.Eza joga nem tag tulajdonostis megilleti.
e)
igénybevegye a szovetkezet szolgáltatásait
a tag és nem tag tulajdonos teljes bizonyítő erejű magánokiratba, ügyvéd által
0
ellenjegyzett okiratba, közokiratba foglalt meghatalmazássaI a. szövetkezet fórumain
meghatalmazotta| képviseltethetimagát. A meghatalmazást legkésőbb a küldöttgyűlés,
részközgyulés megkezdésénekidőpontjáig kell átadni az igazgatőság jelen lévő bármelyik
tagjának.
6.3'
A tagok kötelezettségei:
l|/

A tag kötelezettsége,
hogy:

a) időben teljesítse a szövetkezet szervei és szabáIyzatai alapján megállapított fizetési
kötelezettségeit ésvállalásainak megfelelően résztvegyen a szövetkezetnek ésönkormányzati
szerveinektevékenységében.
b) a lakásábantewezett építkezésrőlértesítseazigazgatőságot. Engedélyköteles tevókenység
esetén köteles aZ építésiés egyéb hatóság áIta| előírt " engedélyek és hozzájátulások
beszerzésére,beleértvea tulajdonostársak bozzájátulását. Az engedélytés az engedélyezett
tervet a szövetkezetnek be kell mutatnia, a\akőhaz biztonsága érdekébenkülönösen áILez a
gáz-engedélyezésitervekre. A szcjvetkezetitulajdonkéntnyilvántartott épületszerkezeteketés
berendezéseket érintő átalakítást csak a szövetkezet írásos hozzájáru|ása esetén szabad
;:

i"-\
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végezni. A szövetkezet építésiengedélyhez kotott tevékenységheztörténő tulajdonosi
Itozzájárulást csak a saját nevében,a szövetkezeti tulajdonrészektulajdonosaként adhat.Az
érintetttulajdonosok helyett vagy nevükben . felhata|mazás nélkül - a szövetkezet nem adhat
hozzé4áru|ást.
c)
lehetővétenni illetve tűrni, hogy tulajdonábaa lakásszövetkezet tisztségviselőjevagy
a|kalmazott1a,megbizott vállalkozója a lakásszövetkezet tulajdonában áIlrőéptiletrészekkéi,
berendezésekkelösszefuggésbena szükségesellenőrzéselvégzésecéljából, valamint közös
tulajdonú területeket vagy berendezéseket érintő fenntartási, felújítási, szakértői munkák
érdekében,továbbá tulajdona ingatlan-nyilvántartási adatatnakellenőrzése céljából előzetes
értesítést
követően, aria alkalmas időben bejuthasson,atag, illetőleg ahaszná|ő szükségtelen
háborításanélkül. Amennyiben ezeket megtagadja, vagy akadályozza, az ebbóI fakadó kárt és
következményeketviselni köteles.
d)
az alapszabály rendelkezéseit,az önkormányzati szervezetek és aváIasztott vezetőség
határ ozatait betartani.
e)
a szövetkezet vagyonát gondosankezelni ésvédeni.
f)
személyestevékenységével
elősegítenia szövetkezet eredményesműkodését'a tagtól
elvárható módon ésgondossággaIvégezni a szövetkezet érdekében
válIalt munkát.
g)
az Lgazgatőság álta| évente megállapított fenntartási felújítási és a szövetkezet
fenntartásátcéIző hozzájárulás egytizenketted ftszéthavonta, a téxgyhő20. napjátg, éslvagya
szövetkezet á|ta| kibocsátott számlán szereplő fizetósi határidőig, illetve a 2OO4.évi CXV.
törvény 48. $ (i) bekezdéseszerinti pőtbefizetéseseténa meghatározotthatáridőig befizetni
h)
a felújítási, fenntartási célú ftörlés] befizetéseknek, pótlólagos befizetéseknek
(pótmunka, felújítáSi céIi:,pénzeszközöket Iétrebozőlkiegészítőbefizetés, felújítási hitel
visszaftzetése,szolgáltató cégek áremelésébőIszármazó befizetési kötelezettségek stb.) az
igazgatőság által meghatétrozott
időben eleget tenni.
12/
Az ingat|at tulajdonosa köteles az igazgatőságnak bejelenteni a tulajdonosváltozást'
illetőleg a bérbeadást.
l3l
Belépéskor,a tag egyszeri regisztrációs díjat flzet, ameIynekmértékét,
az ígazgatóság
javaslata a|apján,a küldöttgytíléshagyjajóvá.
14/
A tulajdonosok - magán - és jogi személyek egységesen - a szovetkezet
fenntartásához', a fenntar1ás tényleges költségén számított költségeibőI az I m2 ingatlan
alapterületre vetítettrésztkötelesek megtéríteni.Ennek osszegéta szövetkezet küldöttgyűlése
határozzameg' .
l5l
Ha a tag, vagy a nem tag tulajdorros a szövetkezettel szemben fennálló fizetési
kötelezettségénekaz előír1 időpontig nem tesz eleget' aZ igazgatőság köteles az adóst
kötelezettségének
teljesítésére
szóban és írásban felhívni, illetve a taftozás jogi úton történő
érvényesítésére
intézkedni.
Az érvényesítéssel
kapcsolatosköltségeket(eljárásiköltségeket'ügyvédi
- ideér1ve
költségeket'végreliajtási
költségeket)
a jelzálogjogtörlésével
kapcsolatoskoltiégeket
is - az
adósköteIesmegtéríteni.
16l
Bármilyen - a jelen alapszabályon Vagy küldöttgyűlési határozaton alapuló
pénztartozás határidőre történo megfizetésének az a teljesítés minőstil, amely az
alapszabáIybanvagy az a|apszabáIy alapján a küldöttgyűlés által meghatározott határidőig a
szövetkezet bankszámláján jőváírásra Vagy a szövetkezet pénztáréhabeÍizetésrekerü|t.
Fizetésikésedelemeseténa késedelembeesésidőpontjától kezdve a késedelmikamat mértéke
a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese,de legalább évi tizenöt szárza\ék.
6.4. A tagsági viszony megszűnése
l|l
A tagsági viszony megszűnik,ha:
a)
a tag a szövetkezetből kilép. A kilépés szándékéú.
az igazgatőságnak írásban be kell
jelenteni. A kilépő volt tag a szövetkezet tészéreteljesítettbefizetésekvisszatérítését
- a
túlfizetéskivételével- nem követelheti.
b)
a tagnak a lakásra vonatkozó tulajdonjogamegszúnik
it:
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c)
aszovetkezetgazdasági társasággáaIaku| éú.
d)
a szövetkezetet felszámolják.
e)
a szövetkezet jogutód nélkül megszűnik
a tag meghal,jogi személytag megszűnik
0
g)
atagotkizá1ák
l2l
A tag tulajdonjogának megszűnéseesetén,ha a szövetkezeti tag vagy tulajdonos a
lakását és nem lakás céljára szolgáló építményrészeketelidegeníti, úgy szándékát a
lakásszövetkezettel való elszámolás céljábő| az igazgatóságnak a szeruődésmegkötése elott
köteles bejelenteni. Az elidegenítéssela tagsági viszony is megszűnik. Az igazgatőság a
bejelentésről és a szövetkezettel szembeni 1rrrtozásokkiegyenlítésérőligazo|ást ad. (I. az
alábbi 6.4. l4l alpontot).
l3l
A lakását, nem lakás célú helyiségételidegenítő tulajdonos - kivéve, ha aZ
elidegenítésreaz alábbi 6'4. l4l alpont második mondatában ír1 módon kerül sor - a
szerződésbenmeghatározott időpontig, attól kezdődően pedig a vevő köteles a szövetke zettel
szembeni f,rzetésikötelezettségénekteljesítésére,
fiiggetlenül attól, hogy a ki. és bekoltozés
milyen időpontban történik meg. Építési,felújítási hitel esetén*i''auaaig elidegenítési
tilalom á1l fenn, amíga tagnaVtulaj donostársnak ilyen tartozása v an.
l4l
Tag és nem tag tulajdonos köteles a tulajdonának átruházását illetőleg a tulajdonjog
váItozást annak átrubinása illetve megváItozásaelőtt írásbanbejelenteni az igazgatőságnak, és
a ferrntartásiköl1ség,- továbbá építési,
felújításiköltség- vagy ezzel cisszefiiggohiteltártozása
-' vonatkozásában az igazgatóságtól nemleges hrtozás-tgazoIást kérni. Amerrrryiben
ezt az
érintettelmulasztja vagy nemleges tartozás-igazolás hiányában ruházza át tulajdonéú',
ugy a
tulajdon me gszerzőjével egyetemlegesen felelő s a tutozás megfi zetésé
ért.
15/
A tag kizátrása
a)
Azigazgatóság a tagsági viszon}.t kizárás útjánmegszíintetheti,ha
a)
a tag írásbeli felszólítás ellenérenem teljesíti a jogszabálynak, és a jelen
alapszabálynak megfelelően megállapított építési, fenntartási koltségekhez történő
hozzájáru|ás, valamint apőtbeflzetés teljesítésére
vonatkozőköteLezettségét,
b)
a tag, a fenntartási költség befizetésévellegalább hat hónapnak megfelelő
hátralékba
kerül.
b)
Az igazgatóságnak a tag kizáráséra irányuló indítványának meghoz ata|át tárgyaló
ülésére'valamint a küldöttgyrílésnek a kizárást targya|ő ülésérea tagot meg kell rrivni. a
kizárástő|határozatot kell hozni, amelyet az érintetttaggal szóban ésírásban is közölni ketl.
A kizárást kimondó határozat közlésétől számított 30 nap elteltével a tagsági viszony
megszűnik
c)
A fizetésikötelezettségrevaló felszólítást.annakjogcím szerinti részletezését.
egyéb
fontos okait igazolni kell. A fizetésifelszólításttértivevényes
küldemónnyel kétszermeg lell
ismételni.Az emiatt küldott fizetési felszólításokban a kizárás lehetőségérea tag figyetmet ret
kell hívni.
d
A klzárő hatátrozatfelülvizsgáIatfua a határozat közlésétől számított 60 napon belül
Iehet az illetékes bírósághoz keresetet benyújtani. A kereset benyújtásának.a hatátozat
végrehajtásáranincsen halasztó hatáIya, de bíróság a határozat végrehajtását- kérelemre felfliggesztheti. A jogorvoslati lehetőséget ahatározatnak tartalmaznia kel|.
efl
Aktzárt tag, vagy a nem tag tulajdonos a szövetkezet áItaI a tagok részérenyújtott
előnyökre (pl. közös helyiségek bérbe adása, vállalkozásból származő bevételek. itb."
anrelyeka fenntartásiköltségeketcsökkentik.) és szolgáltatásokranem tarthatigényt.Velük
szemben a befizetésekelőírásáta tagsági viszony megszŰtnésének
napjától ennek megfelelően
kell kiszámítani. A kizárt hg a szövetkezetbe tagként 5 éven belül csak a küldöttgyűlés
döntésea|apjánvehető vissza.
!
j'
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jogai éskötelezettségei
6.5. Nem tag tu|ajdonosok

t8

/|i
A nem tag tulajdonost megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a
kötelezettségek, amelyek a tag tulajdonost -a lakásszövetkezet által a tagnak nyújtott
szo|gáItatások, a lakásszövetkezet vá||a|kozási bevételei, illetőleg az eze\<ke|kapcsolatos
költségek kivételével.megilletik, illetőleg terhelik.
12/
A részközgyrilésen a nem tag tulajdonost a lakásával kapcsolatos fizetési
kötelezettségekelőírására és teljesítésére
vonatkozó tárgyévi költségvetésés a beszámoló
napirendi pont megvitatása során megilleti a szavazásjoga. Ebben az esetben a részkozgyűlés
összehívása, klatározatképességének
megállapítása és a szavazatok számba vétele során .
ideértveaz ításbeli szavazás esetét- a nem tag tulajdonosokat is figyelembe kell venni.
/3l
A nem tag tulajdonost a Észkózgyulés más napirendi pontjaival kapcsolatban a
szavazásjoga csak a tag tulajdonostól kapott meghatalmazáseseténilleti meg.
6.6
Bármely tag vagy nem tag tulajdonos, tovthbá az áI\andő (időleges) használati jog
jogosultja keresettelkérhetia bíróságtól a lakásszövetkezet vagy bármely szerve á|ÍaIhozott
olyan határozat hatályon kívül helyezését,amely jogszabá|yba,jelen a\apszabáIyba,vagy a
iakásszövetkezet más szabáIyzatába ütközik. Ha a k<izgyűléshatározata a kisebbségjogos
érdekeinek sérelméveljár, bármely tag vagy nem tag tulajdonos, továbbá az állandó
(időleges) hasznáIati jog jogosultja keresettel kérheti a bíróságtó| a határozat hatályon kívül
helyezését.A 2004' évi CXV. törvény 9. $' (4) bekezdésébenír1aknakmegfelelően a
keresetindítástmegelőzően kötelező a keresetindítás szándékának írásos bejelentésea
felügyelő bizottságnak. Az írásbeli bejelentés a|apján teendo intézkedésekre,a
keresetindításranyitva áIlrőhatáridő nyugvására a törvény 9.$ (5)-(7) bekezdéseibenírtakaz
irányadóak

7.

TULAJDONIÉsrrnszxÁlerr VlSZoI{YoK

7.1'. A lakások, a tagok pénzeszközeiből. létesítettegyéb helyiségek - a lakásokhoz
tartozőan, vagy cinállóan, fliggetlenül attól' hogy az ingatlan-nyilvántartásba külön albetétként
bejegyezhetőek-e - (gépkocsi tárolók, külön tárolók, úz|et és szo|gáItatő helyiségek)
magántulajdont képeznek.
7.2
A lakdsszövetkezet tulajdontÍban tÍll
űz 1.szdmúmellékletbenfelsorolt lakóhúzakltoztartoaiföItlrészletek
űzL.szúmúmellékletbenfelsoroltlakóházaképületszerkezetei,közös
hasznttlatra szoIgdló helyiségei,a Iakásszövetkezet cétjaitszolgáló mds
létesítmény
ek (iro da stb.), építmény
ek ésvagyonttÍrgyak
gondnoki, hdzmesteri lakás.
A Iakdsszövetkezeti tuIajdon részletezése:
Az épiilet szerkezeti elemei:
- a lakóItázak alapjai, tovtÍbbtÍfiiggőleges ésvízszintes tartószerkezetei, kívévea
kütön tulajdonban tÍIIólaktÍsokbanésa nem lakúscéIjdraszolgáló
h elyiségekben lévőfal ok
a lakóházak nyíltÍszúrószerkezetei, korldtjai ésmellvédjei, a kiilön tulajdonban
dlló lakúsokhoz ésnem lakús céljdra szolgáló helyiségekheztartozók kivételével
. a lakóházuk tetőzete,ésalazon lévő tetőfelépítmények
- a lakóhúzakon lévő ereszcsatorndk éslefolyóvezetékek.
- kémények
A közijs használatra szolgdló helyíségekésteriiletek
.
a lakdsszövetkezeti köztjs célúhelyiségek
apincékéspadltÍsterek(tetőtÍtjtirók,felvonógéphúzak)
ű kupualjak
ü lépcsőházak
aÍolyostÍk
l
fu

t'?
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Ctszárítóhelyiség
ű szeméttdrolóhelyiségek
A fe ls o r o lt h ely is ég ek ber en dezés ei ésfels zer elései.
A közp.onti berendezések
aÍelvonók
ű szellőztető berendezések
vízvezetékhúlózat afő vízmérőtil a küIön tulajclonban tÍlló lakásokban és
nem lakds céljúraszolgdló helyiségekben lévő dteresztő csapjttig, a
szövetkezetí tuküdonban dlló helyiségekbenaz összes berendezésés
felszerelés is

r
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szerződésben megúllapított csatlakoztisi pontjdtól a kiiliin tulajdonban tílló
lakdsokban ésnem lakds céljúraszolgttló helyiségekbenafogyasztói
mérőkésziilékekig, valamint az ingatlanon lévő első elzdró szerkezettől a
kiilön tulajdonban álló lakttsok ésnem laktÍscéljára szolgtÍló helyíségekben
lévő elzdró csapig
.
a gdzvezetékhálózat az ingatlanon lévő első elzttró szerkezettől _ennek
hiánydban a telekhatdrtól ( csatlakoztÍsipontt,,D _ a kiilijn tulajdonban ttlló
lukdsokban ésnem laktÍscéIjdraszolgttló hely.iségekbenafogyasztói
mérők ész ii l ék ig' át al dnyfo gy asztús esetén a fo gy asztó i k ész iil ék előtti
főcsapig, a szövetkezeti tulajdonban tÍlló helyiségekbenafogyasztói vezeték,
valamint az összes berendezésésfekzerelés is
ű szövetkezet saját kazdnjúval mííködtetett központifíítőberendezés, és
tartozékai
a kaputelefon éskapunyitó berendezésa hozzátartozó vezetékhúlózattal.
A lakdsszövetkezet céljót szolgáló mús létesítmények,építményekésvagyontárgyak
általúban:
ű laktÍsszövetkezetnem laktÍscéljdra szolgtÍló helyiségei,a rendelÍetésszeríí
h aszn úlatukh oz sziiks ég es ber endezések kel egy íitt
ű lakóhtízakhoz tartoztiföldrészteten lévő egyébépítmények(kerítés,kerti
építmények)
7.6. A nem lakás céljára létesítetthelyiségek tulajdonosa a helyiség megközelítéséhez,
rendeltetésszeríihasznáIatához szükséges mértékbena |akőházhoz tartoző földréSzletet. a
köz<is haszná|atta szolgáló helyiségeket, területeket is használhatja. E jog terjedelmét - a
tagok ésnem tag tulajdonosokjogos érdekeitfigyelembe véve . azlgazgatőság ésa helyiség
tulajdonosánakmegállapodásahatározza meg.
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SZABÁLYAI

8.l.
A szövetkezetiegyesülésről,szétválásról,megszűnésrol
a közgyűlésdönt.
8.2. A szövetkezet csak lakásszövetkezetekre válhat szét.
8.3. A szövetkezet fel nem osztható vagyonábő| a kiváló tagokra jutó arányos részt
fiogokat' kötelezettségeket)át kell adni.
a)
A szövetkezet szétváló szeruezetí egységei a közös
vagyonból a Vagyon
gyarupításában való közreműködésük arányában (tagsági belépési díjak, tartalék célú
pénzeszközökbe helyezett bonyolítás-építésszewezési
maradvány) részesülnek.
b)
A szétváló szervezeti egységeka kötelezettségeketa Vagyon megosztásának arányában
viselik.
c)
A vagyonrészt a szétvá|ástkimondó ltatátrozatévében,a gazdasági év végéigketl
kiadni.
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d)
Az osztat|an szövetkezeti közös tulajdonba tu.toző lakás' nem lakás cé|1átszo|gá|ő
helyiség továbbra is oszthatatlan marad. Ennek ellenértékéta kiválni szándékoző |eendő
szövetkezet részére
pénzbenkell megfizetni.
8.4. A szövetkezetbőI a műszakilag elkülönült, egy vagy több lakóépületbenlévő lakások felsorolásukatjelen a|apszabáIy1. sz. mellékletétképező,,A lakásszövetkezet tulajdonában,
kezelésében lévő ingatlanok jegyzéke (részközgytilési körzetek)''
tula|mazza
lakásszövetkezeti tag tulajdonosai - amennyiben fenntartási (üzemeltetési, karbantartási,
felújítási) költségtartozásuk, továbbá a lakásszövetkezet á|ta| a kiválni szándékoző önálló
egységjavára felvett hite|tartozásuk a szövetkezettel szemben nem ál1 fenn - együttesen
válhatnak ki. A kiválást a kiválni szándékozóönálló egységtag ésnem tag tulajdonosainak
összességelegalább 2l3-os szótöbbséggelhatélrozhatja
el. Az e célból tartottrészközgyűlésre
a szövetkezet alapszabáIyának közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni. A kiválással kapcsolatosvagyon megosztásról a szövetkezetkijzgyú|é,ihutá,o,.
A kiválás szándékéÍ'
a részkizgyűlés hatrírozatánakmegküldésévelaz igazgatőság részére
írásban be kell jelenteni. A szövetkezetbőI minden negyedév zárő napján lehet kiválni. A
kiválni szándékoző önálló egységnek a kiválásról szőLó döntésről a bejelentést és
nyilatkozatot legkésőbba kiválást megelőző 90. napig keI| az igazgatosághoz megküldeni. Ha
a kiválásra társasháztulajdon alapításacéljából 'kerül SoI' a kiválás feltétele,hogy a kiválni
szándékoző önálló egységtagsai,ésa nem tag tulajdonosok egyhangúlagelfogadják az alapítő
okirat tervezetétésbenyújtsáka szükségeshatósági engedéiyiránti kérelmet.
8.5. A szervezeti átalakulásokkal kapcsolatos minden költség az azt kezdeményező
épületegységet
terheli, ezenköltségek megelőlegezésére
a szövetkezet nem koteles.Fentiekről
a szövetkezet megfelelő fórumai határozattal döntenek.

9. A LAKÁSSzovnrxEZET
pÉNznsZKÖZEI

GAZD^LKoDÁSA, GAZDAsÁcr cÉlÚ

9.1. A szövetkezet tevékenységének
pénzügyi forrását a tagok és nem tag tulajdonosok
-bevételei
építéssel'
fenntartássalésfelújítássalkapcsolatosbefizetéseiésa szövetkezet egyéb
(bonyolításidíj'bér|etibevétel.
juta|ék.stb.)szolgáltatják.
A tulajdonosok részére évente előírt fizetési kötelezettség a 9'4 pontban rész|etezett
fenntartási koltségekből ésajövőben elvégzendofelújításokpénzngyifedezetérebefizetendő
összegekbolál|.
Az egyes önkormányzatl egységek éves fenntartási költsége a megelőző év tényleges
adataiból ésaz ismeft ár- ésegyébváltozásokbólkiinduló tervezésselkeni1 meghatérozásra,
a
felújításicólú évesfizetési kötelezettség pedig az önkormányzati egységáltal meghatátozott
éselfogadott, egy négyzetméter
alapterületrejutó havi áta\átyösszeg figyelembe véte|ével.
Az éves fizetési kötelezettség a tulajdoni egységekreterületarányosan kerül felosztásra,
mely.nekegy-tizenkettedrészéthavonta kell befizetni.
Az éveséshavi fizetésikötelezettségetatulajdonosokkalírásbankellközölni.
A szövetkezet a közüzemi díjak felosztását kizarő|ag a hatóságok áIta| hitelesített
méróeszközzel mért mennyiségek felosztásával állapíthatja meg. A nem hitelesített
mérőeszközzel mért fogyasztás mennyiségénelimegfelelőségéért
nem vállal felelősséget,
annak alapján nem állapíthatmeg fizetésikötelezettséget,ésnem számlázbat a tulaidonosok
felé.
Azigazgatóság mindezek felhasználásáról éventeszükségszerint, de legalább egyszer az éves
beszámolót megelőzően köteles aZ érintett önkormányzati egységet tájékoztatni. Az
elszámolásnakki kell terjedniemind a bevételekre.
kiadásokra,mina pedig az elkülönített
célú pénzeszközök
(,"alapok'') alakulására éptiletenként' továbba a szövetkezet
Igazgatőságának, Felügyelő Bizottságának valamint munkaszervezetének költségeire'
2L
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ás e1sz ámo l ására.
val ami nt a szÓv etkezeti fenntart ást ho zzáj étrul
fenntartássalés felújítássalkapcsolatos
9.2. A tagok és nem tag tulajdonosok építéssel,
kötelezettségeit épületenként, épületegységenként,lakásonként és nem lakás célú
helyiségenkéntkülön kell megállapítani ésnyilvántartani.
Azúzeme\őházaktulajdonosainak előírt fizetésikötelezettségeia lakás ésa nem lakás
9.3.
céljáraszolgáló egyébhelyiségekvalóságos telekkönyvezett területúkarényánakfigyelembe
vételével kerülnek felosztásra' kivéve, ha a helyi önkormányzati egység hatfuozatképes
részközgyűlésen - minősített többséggel - a víz.csatorna és szemét díjat létszám alapon
kívánja|elosztani.
9.4" Fenntartásiköltségnekminősülnek:
a) kozizemi díjak (víz, csatorna, ár am, szemétszállítás,kéménydíjstb.)
b) aházak karbantar1ásiésjavítási költségei, a jogszabályok vagy hatósági előírások alapján
végzendofelülvizsgálatokköltsége
c) az adott ház á|taI felvett köicsön, hitel terhei (törlesztés, kamat, egyéb banki és
telekkönyvi költségek, stb.). E,zeketaz e|őírtfizetési kötelezettségekenbelül külön részletezni
kell, éskülön nyilvántar1ástkell a befizetésükrőlvezetni.
d) a házakra közvetlenül terhelendő egyéb költségek (szám|avezetési díj, munkabér és
járulékai, szakértői díj, megbízási díj, kozvetlenüI és kízárólagosan az adott |akőház
érdekébenfelmerült - pl. ügyvédi képviselettelvagy könyveléssel kapcsolatos megbízási
díjak,biztosításidíj,bírságstb.)
e) szövetkezeti szetvezet működtetésével és elhelyezésével kapcsolatos költségek
(munkabér,térgyi eszköz, megbízási ésvállalkozői díj, szakértői,bírósági, iileték, közijzemi
díjak, karbantartás stb. költségek)
0 olyan |akőházak esetén,aholnincs minden tulajdoni egységbenvizőta, azokta a tulajdorri
egységekre,melyekben egyedi, aYízmtlvek á|tal elfogadott meliék vizméró működik, csak az
önkormányzati egység közös célú fogyasztás díja kerül felosztásra, A .haz fómérójén
a hitelesített mellékvízmérővel rendelkező tulajdonok saját
leolvasott fogyasztás
fogyasztásával valamint az összes tulajdonra felosztott közös célúvízhaszná|attalcsökkentve
- a hiteles vízmérővelnem rendelkező tulajdonok alapteriilete atényábankertil felosztásra.
g) olyan lakőházakban, ahol minden tulajdoni egységrendelkezik Vízművek által elfogadott
vizőrával.^aházfőmérőjénleolvasottvízfogyasztáStkelI a tulajdoni egységekközött
alapterületükarányábanfelosztani' Amennyiben különbség mutatkozik a mellékmérőkön mért
ésá koz<iscélúvízfogyasztás együttes mennyiségeésa főmérőn mértfogyasztás között, azt a
ház fogyasztásának kell minősíteni, ésa tulajdonok alapterülete arányáhan fel kell osztani a
tulajdonosokközött.
h) olyan lakóházaknál, amelyekben nincs a tulajdoni egységekben gázőra. a háztartások
fogyasztását a fómérőn mért mennyiség alapterület-arányos felosztásával kell a tulajdoni
egységekközött megosztani.
9.5. A felújításiés fenntartási költségeket mindig annál az önkormányzati egységnélkell
elszámolni, ahol felrnerült, ésabban az évben,amelyikben keletkezett. A tulajdonosok fizetési
kötelezettségeinek teljesítésévelkapcsolatos költségek (készpénz átutalási megbízás
kinyomtatásánakdíja)mindenesetbenaz érintett
tulajdonostterheli.
9.6. Egy adott onkormányzati egységfenntarÍásiésfelújításiköltségeit érintő fedezethiány
miatti pótlólagos befizetést az ígazgatóság rendelheti el. Ennek mértékéttulajdonosonként
úgy kell meghatároznia, hogy a befizetések az esedékes és az azt követő három hónap
költségeire fedezetetnyújtsanak.
9.7. Ha a tulajdonos a bármely jogcímen elrendelt pótlólagos befizetésikötelezettségének
az igazgatőság felhívásában foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a mulasztó tulajdonosokkal
szemben a kizárást és/vagyigényérvényesítést
a bíróság előtt azorrnal meg kell indítani. Az
emiatt keletkező összes többlet költség (kamatok, kezelési költségek, perköltségek,
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adminisztrációs költségek, stb.)a mulasztó tagra,tulajdonosraterhelendő.
9.8. Az üzemelő |akőházak, épületegységekegyenkéntiés összesített éves költség- és
bevételi terv.előirányzatait, valamint tényköltségeit és tény bevételeit - az önkorményzatt
egységek véleményénekkikérésemellett - a küldöttgyűlés fogadja el és hagyja jővá.
Amennyiben bármilyen okból a részkozgyűlésenelfogadott adatokban vá\toztatás szükséges,
arról aZ érdekelt önkormányzati egység küldtjtteit a küldöttgyűlést megelőzően aZ
i gaz gatőságnak írásb an té$ékoztatnia kel l.
9.9. A szövetkezeti szewezet éves működésének költség- és bevételi e|őttányzatait,
valamint ténylegesbevételeitésköltségeit a küldöttgyűlés fogadja el éshagyjajóvá.
9.10. A szövetkezeti lakóépületben lévő' nem lakás céIjfua létesített(üzlethelyiség,
szolgáItatő hely, iroda) tulajdonosa és a jogi személy lakástulajdonos külön megállapodás
szerint köteles a fenntartási költségel<hez,a fejlesztési célúmegtakaútás és a szövetkezeti
fenntartás havi koltségeihez hozzájáru|ni. Mindezen költségeket az alapterület arányában
köteles viselni.
9.11. Amennyiben a lakás és nem lakás célúhelyiségjogi személy tulajdonfuarl,van, a
felújítási célú megtakarításokhoz a magánszemély tulajdonosokhoz hasonlóan koteles
hozzéiyáru|ni.
9.12. A felújítási és fenntartási költségekeL az igazolt teljesítésekalapján benyújtott,
ténylegesenkífizetettvállalkozói ésegyébszám|ák alapján kell a tulajdonosokrafelosztani,az
alapszabáIy 9. pontjában foglaltak ésaz ehhez kapcsolódó mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezéseiszerint.
9.13. Az igazgatóság köteles épületenkéntés összesítve évente fenntartási és felújítási
tevékenységre,valamint a szövetkezet központi ígazgatásárakülön-külön és összevontan
költségelőirányzatotvalamintbevételi'költségtérítési
előirányzatot készíteni.
9.14. A szövetkezet sajátfonások kiegészítésére
a helyi önkormányzati egységhatározataés
effe vonatkozó vállalása aLapján hitelt vehet fel' A hitel fedezetéül csak aZ adott
önko rmány zati egy séghez tartoző éptilet használható fe1.
9.15. Egyéb hitel felvételhez 5 millió forint értél<hataríg
az igazgatőság, e felett a
j
küldöttgyűlés óváhagyásaszükséges.
9.16. Az igazgatóság javaslata a|apján az önkormányzati egysógek hozzqáru|ásával a
szövetkezetnél egy olyan a|ap létesíthető, amelyből aZ önkormányzati egységeknél
átmenetileg jelentkező likviditási nehézségekáthidalására pénzeszköz igónybe vehető. Ennek
módját a szövetkezet SzervezetiésMűködési SzabáIyzatábankell meghatározni,

10. A SZOVETKEZET MEGSzÚnÉsr
a)
a közgyűlés az összes tag egyhangú szavazatával elhatározza a jogutód nélküli
megszűnést,
b)
más szövetkezettel egyesül' abba beleolvad, szétválik, vagy valamennyi tag
részvételéveI gazdasági társ aság gá aIaku|áú,,
c)
tagjainak szúma 7 alú csökken és 6 hónapon belül nem kerül sof a legkisebb
taglétszámelérésének
bejelentésérea cégbírósághoz,
d)
ha a cégbírósághivatalból elrendeli a törlését
e)
a bíróságfelszámolási eljárás során megszrinteti.
|0.2. Ha a szövetkezet a fenti 10.1 a) és 10.1 c) pontok szerint sziinik ffi€ g ,
végelsziímolásnakvan helye. A végelszámolót a cégbíróságrendeli ki, ha a tagok a
végelszámoló személyébennem tudnak megállapodni. A végelszámolás befejezésekor
megmaradó Vagyon érdekeltségükaranyában a volt tagok és nem tag tulajdonosok közös
tulajdonábakerül
10:3. A szövetkezet a cégsegyzékbőI
való jogerős törléssel szűnik meg.
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11. FELELŐSSÉG

11.1. A szövetkezet vagyonával fe|el az alaptevékenységébőleredő tartozásaiért
(építés,
üzemeltetés,felújítás).Ha az a tartozások fedezetére- a l.4. pont szerinti
fel nem osztható
Vagyon - nem elegendő, a küldöttgyűlés a tagokat ésa nem tag tulajdonosokatpótbeÍizetésre
kötelezi. Ennek elrendelésérerendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni.
Az elrendelt
pőtbeftzetés a tag és nem tag tulajdonosok részétea küldöttgyűlés
határozata szerinti
időpontbanesedékes'
|1.?. Amennyiben építésivagy felújítási költségtartozás miatt pótbefizetés
e1rende1ése
szükségessé
válik, úgy a szövetkezeti vagyonnat váto helytállási kötelezettségés felelősség
fennáll, de az építési,felújítási munkákhoz kapcsolódó kóttségviseIésaz
érintetttagokat és
nem tag tulajdonosokat terheli a jogszabáIy, az a|apszabá|y és a küldottgyűlés
á|ta|
meghatározottmértékben.
11.3. A szövetkezet atagának jogellenesenokozott kárérta polgári jogi felelősség
általanos
szabáIyai szerint tartozik felelő sséggel.
A szövetkezet - vétkességére
való tekintet nélkül - köteles megtérítenitagjának azt a kárt,
amely
a)
a tagot a munkaviszony jellegű jogviszony keretébentörténő munkavészés
során vagy a szovetkezet közvetlen irányítása és felügyólete alatt végzett
,qat iu,aí*e,
tevékenysége
közben érte,továbbá
b)
a munkahelyre szokásosan bevitt dolgokban keletkezett'
Nem terheli a szövetkezetet a fenti a), b) pontokban írt felelőSség,ha bizonyít1a,
hogy a kárt
működési korénkívül eső, e|háríthatatlanok vagy kizárólag a tag elháríthatatlán
malatatása
okozta. Ennek hiányában is mentesül a szövetkezet akfu azoi részének
megtérítése
alól,
amelyet a tag vétkesmagataftásaidézettelő.
1|.4. A jogellenesen okozott kfuért a tag, nem tag tulajdonos a
szövetkezetnek, a
szövetkezet tagjainak
polgári jog s.zabá|yai szerint 1artozík felelősséggel. A ú;ig;";
-a
érvényesítése
bírósági hatáskörbe tartozik.
l1.5. A szövetkeze-lialkalmazottakÁgyelmi éskártérítési
felelősségét
...--' az e|járást
o.. illetően
J..--.-.aMunka Törvénykönyvetartalmazza.

|-2. A LAKÁSSZoVETKEZET

NIU|{KASZERVE nETE.SZERVE ZETI
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És nrŰ-xooÉslSZABÁLYaAT ILL. EdYÉBizlnii'viorörcpuL

I2.1. A szövetkezet tevékenységének
el|átására - utupi,,ua;''.;;" ti'ijo*gy'lés által
meghatározottkeretekközöttazigazgatőságmunka''"*.,"t.thozletre.
|2.2. A munkaszervezeÍ'szervezeÍj,működési rendjéta Szervezeti
Működési Szabályzat
hatátozzameg. Az SzMSz elkészítése
ésaktualizá|ása az4iíx,'ii;"i;;;'
a)
A Szervezeti ésMűködési SzabáIyzatnaktartalmaznialeil:
- a szervezetiegységeket,önálló munkaköröket,
azelvégzendőfeladatokat,
- ajog- éshatásköröket,
- a kötelezettségvállalási.
utalványozásirendet,
- az a|áirásijogosultságokat,
-a tagságiésnem tag tulajdonosokmegkereséseinek
elintézési
módját,
-a rész-illetve küldöttgyűlés előkészítésének
rendiét"
- a munkaköri leírásokatmellékletként.
b)
Jogszabályikötelezettségénekmegfelelőenelkészíti
ésa|ka|mazza:
- a számviteli politikát,
- a szám|arendetés ahozzákapcsolódó szabá|yzatokat',
. pénzkezelésiésiratkezelési szabá|vzatot.

- a|eltározási rendet,
- tttz- ésmunkavédelmiszabályzatot.

1 3 . SZOVETKEZETI,TAGI ÉnonxxÉpvrsnr-,nr

13.1. A szovetkezeti érdekképviselete|Iátása,továbbá a szövetkezett mozgalom tagjainak
céljából a szövetkezet tagsa a
együttműködésébőleredő kölcsönös' előnyök érvényesítése
Szövetségének(továbbiakban
Szakmai
Erdekképviseleti
Lakásszövetkezetek és Társasházak

rÉrÉsz1.

|3.2. A szovetkezeteta rÉ-rÉsz-aen az ígazgatóságelnoke képviseli.
Az ezen alapszabáIybannem rendezett kérdésekbena lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi
CXV. tv. és mindenkor hatályos módosításai, továbbá az ezen jogszabáIy mogöttes
rendelkezéskénta Polgári Törvénykönyv és a Szovetkezetek gazdálkodására, működésére
vonatkozó hatályoselőírásokirányadók.
Jelen alapszabá|y rendelkezéseita folyamatban lévő ügyekre megfelelően alkalmazni kell.

Mellékletek.,
1. melléklet: a iakásszövetkezet tulajdonában, kezelésébenlévő ingatianok felsorolása
(részközgyűlésikörzetek listáj a)
2. melléklet:a szövetk ezet házirendje
3. melléklet:Adatkezelési szabáIyzat elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetéséhez
Kelt: Budapest,2017.03.23

ZARADEK.
Az a|apszabá|ymódosítására i1l. a rnódosításokkalegységesszerkezetbe foglalt alapszabály
a vÁnALJA vIZNÁRos LAKÁSSZÖVETKEZET 2011.03.23. napjánmegtartott
elkészítésére
kerültsor.
1./z0|7.|03.23.] sz.küldöttgyűlésihatározataia|apján
küldöttgyrílésének
rendkívü|i

Alulírott dr. Dékány Csaba iig1véd(dr. Fekete ésTársai Ügyvédi lroda: 11'11Budapest, Bartók Béla
út 30. felem,2.,kamarai nyilvántartási száma: 75234),jelen egységesszerkezetbefoglalt alapszabály
ellenjegyzéséveligazolom, hogy a létesítőokirat egységesszerkezetbe foglalt szövege megfelel a
létesítőokirat módosítások lratályos tartalmának. A vá|tozásokkal egységes szerkezetbe foglalta és
ellenjegyezte:

Dr. Dékány Csaba
ügpéd
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