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Alapszab6ly

ALAPSZABALY

L Fejezet

A sziirrdtkezet neve: " BEM " Lak6sszdvetkezet

Sz6khetyi.';9700. Szombathely, V6ci M u 16. sz

Statisztikai jelz6sz6ma: 100 910347010121 18

II. Fejezet

A lakissziivetkezet c6lja feladata

A lakissz0vetkezet c6lja:

A lak6sszrivetkezet tulajdondban l6v6 lak66piiletek i.izemeltet6se, karbantartdsa, fehijit6sa,

korszertisit6se.
A lak6ssz<ivetkezet mrik<idtet6senel az <inseg6ly a szolidaritds, a tagi demokr6cia, az <ink6ntes

kozremtikdd6s, a tagok szolgilltathsi ig6nye, mint meghatinoz6 alapelvek figyelembev6tele 6s

megval6sit6sa.

Feladatai:

A lak6sszdvetkezet alapvet6en a tulajdonSban 6116 lak66ptilet ferntartdsfval,
korszenisit6s6vel, rij lak6sszcivetkezeti tulajdonri lak66ptiletek 6pit6s6vel tagjai 6s nem tagtrai

laldtatdsirval 6sszeftigg6 6piilet ferurtart6si hasznfulatba ad6si, tovribbri alaptev6kenys6g6hez

illeszked6 v6llalkoz6si feladatokat
kit el.

1. A lak6sszcivetkezet alaptev6kenys6ge kor6be tattoz6 feladatai:

A lakSssz<ivetkezet tulajdondban 6116 lak66piiletben a tagok 6ltal kcizcisen haszn6lt

eszk6z6k, 6piiletr6szek 6s a lak66piiletheztartoz6 ftildr6szlet hasznillatbaaddsa,

a lak6sszdvetkezet tulajdon6ba 6s kezel6s6betarloz6lak66piilet fenntart6sa,

tovribbkd zv etitelt s zo I g6ltat6s ok
a lak6s szov etkezeti tulaj donri I ak6 6piilet 6pit6 se

a lak5sszdvetkezet tagai 6s nem tagai szitmfua nyujtand6 kulturdlis, sport 6s

kdzc6hi tevdkenys6gek ellit6sa.

2.

nem a sz<ivetkezet tulajdon6batartozo ingatlankezel6s, t6rsashfnkezeles, ingatlan

b6rbead6s
k6beltelevizi6 mrisorelosztiis
biztosit6si tev6kenys6g
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III. Fejezet

A szOvetkezet tev6kenYs6gi kiire

TEA€RI.
':.f

6832 IngatlankezeleslF6tev6kenys6g
8110 Epitm6nyiizemel6s
6820 Saj6t tulajdonir b6relt ingatlan b6rbead6sa

6399 M.n.s. egy6b inform6ci6s szolg6ltatSs

829I Kdvetel6sbehajtSs
8299 M.n.s. egy6b kieg6szit6 izleti szolgilltatfls

6010 R6di6miisor szolg6ltat6s

6020 Televizi6 mrisor ossze6llftdsa, szolgilltatilsa

6110 Vezet6kes t6vkdzl6s
6130 Mriholdas t5vkozl6s
6190 Egy6b tdvkdzl6s
4120 Lak6- 6s nem 1ak6 6ptilet 6pit6se

6810 Saj6t tulajdonir ingatlan ad6sv6tele

6831 Ingatlaniigynoki tev6kenys6g

43ll Bont6s
4312 Epit6siteriiletel6k6szit6se
4222 Elektromos, hiradSs-technikai c6hi k6zmi 6pit6se

4299 Egy6b m.n.s. 6Pit6s

4391 Tet6fed6s, tet6szerkezet-lpites
4399 Egy6b speci6lis szak5pitds m.n.s'

4321 Villanyszerel6s
4329 Egy6b 6ptiletg6p6szeti szerel6s

4322 Yiz,-gdz,-flit6s-, l6gkondicion6l6 szerel6s

4331 Vakol6s
4332 Epiiletasztalos- szetkezetszerel6se

4333 Padl6-falburkol6s
4334 Fest6s, tivegezds
4339 Egy6b befejezl 6Pit6s m.n.s.

6622 Biaosit6siiigynoki,br6keritev6kenys6g
73Il Rekl6mi.igynokitev6kenys6g
7312 M6diarekl6m
8130 Zo\dIeruIet-kezel6s
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IV. Fejezet

.i:: A sziivetkezet szervei

1. Ktizgyfi.t6s /r6szkiizgyiil6s/
2. Kiildiittgyiil6s
3. Tag6rtekezlet
4. A lakdssziivetkezet tiszts6gvisel6i

4.l.lgazgzt6sig
4.2. Feltigyel6 Bizottsdg

1. Kiizgyiil6s

A lakfsszdvetkezet leef6bb szerve a kiizsyiil6s.

1.1.A kozglrtil6s hat6skdr6be tartozik :

a lak6sszdvetkezet egyesiil6s6nek, sz6tv6l6stinak 6s a lak6sszdvetkezet megsziin6s6nek
elhatfurozisa,
a kiv6l6ssal kapcsolatos vagyon megoszt6sa,
a kiildrittgyril6sre vonatkoz6 alapszabdlyi rendelkezds elfogadilsa.
A lak6sszovetkezet tulajdon6ban - szcivetkezeti tulajdonban - l6vo 6piileteiben kiils6
v6llalkoz6 1pitfsdhez,hasznillatijog, szolgalmi jog k6r6shez akdzgyiles min6sitett
(213-a) tcibbs6gi szavazata sziiks6ges. E ttirgyban hatirozatk6ptelens6g eset6n

megism6teltkozgyillsenhatilrozatnemhozhat6.
Minden miis a kcizgytil6s hatSsk<ir6be tartoz6 iigy elddnteset az alapszabiiy a ki.ilddttgyril6s
hat6skdr6be utalja.

1 .2.A kcizgy[i16s cisszehfv6sa:

Akozgp\6st az igazgat6sSg hivja <issze. Kcitelez6 akdzgytles cisszehfv6sa, ha ezt a tagok l0
%o-avagy a feliigyel6 bizottsSg ir6sban, az ok megjekil6sdvel inditvinyozza.
Ha az inditvanyt az igazgat6s6g nem fogadja el, i11et61eg legk6sSbb 30 napon beltil a

k<izgytil6st nem hivja rissze, a feli.igyel6 bizottsdg ezt krivet6 15 napon beliil, ennek
elmulaszt6sa eset6n az dsszehivrlst k6r6 tagok, vagy az 6ltaluk megbizott szem6ly jogosult a

kdzgytil6s ci sszehf v6sdra.
A kdzgnil6st - annak id6pontj6t legal6bb 15 nappal megel6z6en - siirgfs esetet kivdve- a

napirend megjel<il6s6vel ir6sban kell <isszehivni hirdetm6ny utj6n. A hirdetm6nyt a

lak6sszrivetkezet saj6t k6belhilSzatin a.,,BEM" INFO csatorn6jdn kereszttil teszi kdzz6, a
kdzgytil6s napjfiignapi 6 6rirban.
A meghfvd 1 pdlddnydt minden ldpcsdhrizbun jdl hithatd helyre kell kifiiggeszteni.
Siirgds eset: kiildndsen a lakdssztivetkezet tulajdondban dUd dpiiletrdszek, dpiilet
berendezdsek, vagyontdrgyak dlldkonysdgdt, biztonsdgdt kdzvetleniil veszdlyeztetf helyzet
kialakuldsa.

I . 3 . Hat6ro zathozatal:

A kcizgniles hattrozatk6pes, ha azon a tagok tdbb mint a fele megjelent. Ha a kdzgyiil6s
hatfirozatkeptelen, az ezt k<ivet6 15 napon beliili id6pontban azonos napirenddel rijabb
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kcizgyril6st /megism6telt krjzgyil6s/ kell tartani. A megism6telt k<izgytil6s a megjelent tagok

szdmhratekintet n6lki.il hat6rozatk6pes.

tigyekbe:
a) ,d\ lakSsszdvetkezet egyesiil6se sz6tv6l6sa 6s megszrin6se kapcsdn meghozand6

dcirn6sek eset6ben,

b) a vagyon megoszt6s vonatkozds6ban.

A k<izgyriles hatfuozatait a jelen l6v6 tagok t<ibb mint a fel6nek szavazathval 6s nyilt
szavazdssal hozza. A kozgytil6sen lakSsonkdnt lhasznSlati egys6genk6nt/ csak egy- egy

szavazatot lehet figyelembe venni. Ha a lak6s lhasznillati egys6g/ tobb tag tulajdon6ban /
hasznflathban 16ll, akkor az adolt tagok maguk kcjztil k<itelesek kijel<ilni a kdzgytil6si

k6pviseletre jogosult tagot. Hinastfursak 6s kdzvetlen hozzStartoz6k eset6n v6lelmezzik a

tdbbi tag meghatalm azhsilt.

A lak6ssz<ivetkezet tagSa a lak6sszdvetkezet m6s . tagSifi5l a kozgytil6si k6pviseletre

meghatalmazhst adhat ir6sban, k6t tanri saiiltkezi al6irhs6val,lakcim6nek felttintet6s6vel 6s a

meghatalmazott elfogad6 nyilatkozat|val ell6tva. Egy tag k<izgytil6senk6nt csak egy

me ghatalm azi.ssal rendelkezhet.

t .4. irasbel i szavazds;

A lak6sszdvetkezetn6l a tagok -kdzgynlls <isszehiv6sa n61kti1- ir6sban is szavazhatnak,ha a

d<int6s ilyen m6don meghozhat6. Nem lehet ir6sban szavazni azLsztv. 15. $ (1) bek a)-g)

p ontj aib an me ghatilr ozott k6rd6 sekben.

Az irdsbeli szavazils elok6szit6se, lefolyat6srinak megszeryez6se 6s az ercdmlny kozllse az

igazgat6siry feladata. Az igazgat6s6g az ir6sbeli szavazilsra feltett iigyben r<ivid, de a l6nyeget

maghba foglal6 fr6sbeli tfijdkoztatitst k<iteles a tagoknak megkiildeni, amely a dont6shez

szi.iks6ges 6s el6gs6ges legfontosabb adatokat, t6nyeket tafialmazza. Az ir6sos szavazds

tdrgyht a feliigyel6 bizottsSgnak v6lem6nyeznie kell, ezt a v6lem6nyt a tagoknak meg kell
ktildeni. Az igazgat6siryi titjdkoztat6t 6s a feltigyel6 bizotts6gi v6lem6nyt a szavazhs

megkezd6se el6tt 8 nappal kell a tagoknak kik0ldeni. A szavaz6lapon a targykdr 6s a
szavazdsra feltett k6rd6s egy6rtelmri megnevez6se mellett - igen, nem, tart6zkodom -
kifejez6sek szerepelnek. A szavazolapon az igazgat6srlgnak ismertetnie kell a szavazils

m6djrlt, lead6srlnak hely6t, a szavazatlead6sra rendelkez6sre 6116 id6tartamot. Az ir6sbeli

szavazils leadhshra 15 napot kell biztositani. Az igazgat6shg a szavazatok tisszesziimlillflsfua

szavazatszSml6l6 bizotts6got kdteles l6trehozni, melynek tagjai l-l igazgat6s6gi 6s feliigyel6

bizotts6gi tag valamint 1 nem tiszts6gviselo szdvetkezeti tag. A szavazatok

cisszesz6ml6l6sar6l jegyz6kdnyvet kell k6sziteni. A szavazhs eredm6nyercl a szavazflsta

megjeliilt hatarid6t k<ivet6 15 napon beliil fr6sban kell 6rtesiteni a tagokat. Az 6rtesit6sben

utalni kell a hatirozat elleni jogorvoslati lehetos6grol. A jegyz6kdnyv tartalm6r6l 6s a
szavaz6Iapok k6zbesit6s6re 6s a szavazds eredm6ny6nek kozl6s6re vonatkoz6 szabillyokat az

alap szab 6Iy felhatalmaz6sa al apj 6n az SZMSZ t 6 gziti.

1.5. A kcizgytil6s r6szk<izgyiil6s formrlj6ban is megtarthat6.

A r6szkdzgyiil6sek szavazatait 6ssze kell szlmitani. A r6szktizgyfi16sre a kdzgyiil6se

vonatkoz6 szabillyokat kell alkalmazni lrtelemszertien. A r6szkdzgy[il6s k<irzetei azonosak a

tagertekezlet kdrzete ive l.
A kdzgytil6s dsszehiv6siival, megtart6s6val kapcsolatos tov6bbi k6rd6seket az alapszabilly

f elhatalmazhsaalapjlnaSzervezeti6sMriktid6siSzab6lyzatbankellmeghatfirozni.
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2. Kiilditttgyiil6s

2. 1 . A ktildtjttgytil6s hat6sk<jr6be tartozik:
a) Az alapszabSly j6vShagy6sa 6s m6dosit6sa.

",, b) Erdekk6pviseleti szovets6gbe a bel6p6s,vagy onnan a kil6p6s.

o). Dont6s minden olyan k6rd6sben, amelyet a jogszabitly nem a k<izgytil6s

kiz6r6lagos hat6skor6be utal.

d) A tiszts6gvisel6k megv6laszt6sa, felment6se, visszahiv6sa 6s felel6ss6gre

vonSsa.

e) Az 6ves kdlts6 gel6i rinyzat, 6s eredm6ny kimutat5s I merlegl meg61lapit6sa

0 Irdnyelvek meghatfrozSsa, agazdillkodss eredm6ny6nek a felhasznrillsfur6I, a

fenntartds kdlts6geinek visel6s6r6l.
g) Hatfuoz a gazdillkod6si alapok k6pz6s6nek a m6rt6k6r61.

h) Az elncikkel cisszefi.igg6sben amennyiben az f6foglalkozilsi flgyvezet6 elndk, a

munk6ltat6i j o gok gYakorlSsa.

2.2. AzigazgatSs6g 6s a feltigyel6 bizotts6g elncjke, tagjai tiszts6giikn6l fogva szavazatijoggal

vesznek rdszt a kiilddttgyfil6sen.

2.3. AKiilddttgyril6s akkor hatdrozatklpes, ha azon akiilddttek fele jelen van.

2.4. AKtilddttgytiles 6 sszehiv6sa, megtart6sa:

a) A ktilddttgyrillst az igazgat6s6g hivja <issze. A kiilddttgyil6st szem6lyre s2616

meghiv6val kell dsszehivni. A kiildcittgytil6s hirdetm6ny ritjan is 6sszehivhat6.

A hirdetm6nyt a lak6sszovetkezet saj6t k6belhii6zat6n a ,,BEM" INFO

csatornSj 5n keresztiil teszi kdzz6.

b) A kiild<ittgfil6s hatarozatait ilItaIihan egyszeni sz6t<ibbs6ggel nyilt szavazilssal

hozza.
c) A kiilddttgyril6s titkos szavazhssal v6lassza meg a szcivetkezet elnok6t, az

igazgat6sdg tagSait, valamint a feliigyel6 bizottsSg elnok6t 6s tagj ait.

2. 5. ir6sbel i szavazhs.

a) A tagok kiild<ittgfil6s megtartilsa ndlkiil ir6sban is szavazhatnak, ha d<int6s ilyen

m6don is meghozhat6, kiv6ve azokat az eseteket, ahol a jogszabhly titkos

szavazdst ir el6.

b) Hatfurozatt| az a javaslat v61ik, amelyn6l abelrkezelt "igen" szavazatok sz6ma

teljes tag - ill. kiilddttl6tsz6mhoz viszonyitva - el6rte akivhnt sz6tdbbs6get.

3.Tag6rtekezlet

Az alapszabity a tagok lak66piiletenk6nt /l6pcs6hdzank6nt/ szewez6d6 kiiz0ss6geit

tagfirtekezletnek ismeri el. A tagfirtekezletek kiirzetei: /lak6hinank6nt I

3.1. V6ci M.u.32-34. sz.

V6ci M. u.7-9. sz.

V6ci M. u. 63-65. sz.

Benedek 8.u.7-ll. sz.

Dr. Szabolcs Z. u. 2-5. sz. cisszesen: 3891ak6s

,,8 EM" Lakdsszdvetkezet
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3.2.YLciM.t.2-4. sz.

V6ci M. u. 6-8. sz.

V6ci M. u. 10-18/A. sz.

V6ci M. t.36-44. sz.

VdC:i M. u.46-56.s2. dsszesen: 374lakds

3.3. V6ci M.u.13-23. sz.

Vfci M. u.25-39. sz.

V6ci M. u. 4l-55. sz.

V6ci M. u.68-74. sz. dsszesen: 423Iakhs

3.4. Sztircsap6 u. 2-4-6. sz.

Bem J. u.2,15,27 sz.

Stromfeld A. u. 2I-25. sz.

Stromfeld Au. 27-33 sz. dsszesen: 381 lak6s

Osszes lak6ssz6m: 1567 lak6s

Szcjvetkezetiinkben a tag6rtekezlet 6piiletenk6nt 5 6vi id6tartamra nyilt szavazhssal, egyszerii

sz6tdbbs6g gel2 fo kiilddttet v6laszt, a kiilddtt megbfztisdnak megsziindse esetdn a kiivetkezd
tagirtekezleten fij kiildiittet kell vdlasztani.

3.5. A tag6rtekezlet jogosult:

a lak66piiletben /l6pcsi5hazban/ felmeriilt k6rd6seket megvitatni, an6I azigazgat6s6g
fe16 v6lem6nyt, javaslatot beterjeszteni. A tag6rtekezlet a megjelent tagok 6s nem

tagok szdinitra tekintet n6lkiil hatirozatkepes, 6116sfogla16sait, javaslatait egyszeni

sz6tobb s6 ggel nyilt szav azdssal hozza.

a tag6rtekezletikdrzetben l6v6 lak66piiletben (l6pcs6h6zban) a tagok 6s nem tagok
hasznillatdban 16v6, de lak6sszdvetkezeti tulajdonban 6116 helyis6gek hasznosit6sa

tekintet6ben v6lem6nvt nvilv6nithat.

4. A lakiss zdv etkezet tiszts6gviseldi

Igazgat6sitg eln<ike - aki egyben a szdvetkezet elnoke is.

Igazgat6shgtagai.
Feliigyel6 Bizotts6g elndke, tagai.

a) A szdvetkezet tdrv6nyes k6pviseloje az elndk, akadillyoztat6sa eset6n a helyettesit6ssel

megbizottigazgat6sdgilag.
b) Az eln<lk a szcivetkezet miikcidlsdt az alapszabitly 6s a jogszabSlyok keretei k<izritt a

kiild<ittgytil6s 6s az igazgat6shg hatfuozatainak megfelel6en irlnyitja, tev6kenys6g6r6l

az igazgat6s6gnak k<iteles rendszeresen besz6molni.

Az dsszeferhetetlens6g eseteit a lak6sszcivetkezetekr6l s2616 tdrv6ny szabillyozza.

A tiszts6gvisel6ket a ktildcittgyril6s munk6jukkal ardnyban 6116 dijazilsban r6szesftheti.

Nem lehet tiszts6gvisel6 :

aki nem tagtra a lakilssz<jvetkezetnek,
a lak6ssz<ivetkezetekr6l sz6l6 tv. 30. $-ban meghathrozottak,

,, BEM" Lakdsszdvetkezet
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amennyiben a szdvetkezettdrsashdzkezellstvlgez,nem lehet azigazgat6s6g eln6ke,
aki az erre vonatkoz6 k6pesit6ssel - a 2003. ivi WIil, Tdrviny IV fejezet i2. S
(1) bekezddsben lefrtak alapjdn- nem rendelkezik, is nem tesz eleget a 203, dvi
XXX)flll. Ti)rvdny IV fejezet 54. S 0 bekezdds szerinti bejelentdsi -regisztrticitis-

, -' "u .kdt e le ze tts d gd n e k.
Azt a tdiV.!, hogy kizdrd ok nem dll fenn, valamint, hogy u megblzattis tdfiamfl alatt a
lakdsszdvetkezetnil folytatott tevikenysdgdvel kapcsolatos kiiztartoztist nem dll fenn, a
tis zts i gvis el6i me gbfzatds elfo gadds dt me gel6z6en kell igazolni.

Ha a tiszts6gviselo tiszts6ge a megv6lasztott ciklus idotartama alatt biirmely okb6l megsztinik,
t;'gy a kdvetkezetf kiilddttgyiilisen ij tiszts6gvisel6t kell v6lasztani a ciklusb6l m6g hifiralevi'
id5tartamra.

4.l.Igazgat6sfg
A sztivetkezet kiild<ittgytil6se 5 6ves id6tartamra 5 tagri igazgat6sdgotvillaszt.

a) Az igazgat6s6g - a jogszabSlyok, az alapszabilly 6s a szervezeti 6s mrikriddsi
szabiiyzat 6ltal meghatdrozotl kerbtek kozoIl, valamint a kiildrittgytileshatdrozatainak
megfelel6en- szewezi 6s ir6nyitja a szrivetkezet mrikdd6s6t 6s gazdfllkoddsat.

b) Ddnt minden olyan tigyben melynek eld<int6se nemtartozik a lakrisszrjvetkezet m6s
szerv6nek hatrisk6r6be,

c) Evenk6nt egyszer szSmot ad a ktild<ittgyiil6snek a sz<ivetkezet mrik6d6sdr6l, az
igazgat6sftg tev6kenys6g6rdl, 6s a ktild<lttgyril6s el6 terjeszti a szrivetkezet 6ves
m6rle gbe sz 6mor6j 6t, valamint a k<ivetkez6 6vi kci lts 6 gellir iny zatot.

d) Meg6llapitja a szdvetkezet Szewezeti Miikrid6si Szabillyzatlfi, valamint mris bels6
szabSlyzatait.

Az alapszabdly felhatalmazza az igazgat6s6got, hogy a fenntart6si kritelezetts6g befizet6s6vel
legal6bb 3 h6napnak megfelel6 hritral6kba keriilt tag vagy nem tag tulajdonos
lakdstulajdondnak jelzSloggal val6 megterhel6s6t rendelje el a h6tral6k megfizet6s6nek
biztosit6k6ul. A jelz6logbejegyzes6nek elrendel6se hat h6napnak megfelel<i h6tral6konk6nt
megism6telhet6. Az igazgat6s6g hat6rozatdt tigyv6d 6ltal ellenj egyzett magiinokiratba kell
foglalni. A jelzirlog bejegyz6sdvel 6s t<irl6s6vel kapcsolatos kdlts6gek a hdtral6kos tulajdonost
terhelik.

4.2. Feliigyel6 bizottsrfg:

a) A szdvetkezet eg6sz tev6kenys6g6nek folyamatos ellen6rzdsdre a ktild<ittgyrilds 5 6ves
id6tartamra, titko s szav azfissal 3 tag:f feli.igyel6 bizoltsilgot v 6laszt.

b) Feladatkdrlbe tartozik a szdvetkezet egdsz tev6kenys6g6nek a jogszabilIyokban el6irt
ellen6rzdse. Mrikcid6se sor6n b6rmilyen i.igyet megvizs g6lhat.

c) A feliigyel6 bizottsilg a kiilddttgytil6snek tartozik felelSss6ggel, 6s beszilmol6si
kdtelezetts6ggel.

d) Az igazgat6sdg iil6sein a feltigyel6 bizotts6g elndke vagy megbizotttagatandcskoz6si
joggal veszrdsrt.

A lakdsszdvetkezet bdrmely szerve dllal hozott hatdrozat megtdmaddsa esetdn a birdsdgi
elidrds megindftdsdnak szdnddkrit a feliigyelf bizottsdgnak irdsban be kell jelenteni. A
beielentis alapidn lefolytatandd eljdrdsra a Lszt. 9. g-banfoglaltak szerint kelt eljdrni.

E g.v6b ideiglenes j elle gri bizottsds.
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a) Jel6l6 Bizotts6g
b) Szav azatszed6 BizottsSg

V. Fejezet

.' lakfsszdvetkezet tagsigi viszonya

1. A taesdsi viszony keletkez6se:

1.1. A sz<ivetkezetnek tagja lehet minden term6szetes 6s jogi szem6ly, aki az alilbbi felt6telek
egyiittes megl6t6t biztosftj a:

a) lak6stulajdonnal lgardzs, mrihely, ijzletl vagy rlsztulajdonnal rendelkezik,
b) bel6p6si nyilatkozatban cink6nt k6ri tagk6nt va16 felv6tel6t, 6s az Alapszabilly

rendelkez6 seit magilra ndzv e k<jtelez6en eli smeri,
c) irrlsbeli kcitelezetts6gben vilIIalja, hogy a Lakhsszdvetkezettel szemben fizet6si-6s

egy6b kdtelezetts6geit el6ir6s szerint teljesiti. /Ide6rtve a tervezetl 6s t6nylegesen
felmertilt kciltsdgek hinyadflt, valamint azt, hogy fizet6si kdtelezetts6geinek
elmulasztSsa esetdn a tartozirsinak a megfelel6 illetm6nyr6sznek a Lakdssz<ivetkezet
javira ttirt6n6 engedm6nyez6s6vel az illetm6nyb6l /munkabdrblU val6 levon6shoz
hozzdjarul.l

1.2. A tagok felv6tel6r6l a kiildrittgyril6s elotti tillkoztatdsi kdtelezetts6ggel azigazgat6sdg
hathroz.
1.3. A tags6gi viszony a felv6teli k6relem benyijtds6nak id6pontj6ra visszamen6 hat6llyal
jcin 16tre.

1.4. A lak6ssztivetkezet a lak6sszcivetkezeti tagokr6l 6s nem tagokr6l, haszon6lvez6l<r6l
nyilvdntart6st kdteles vezetni, amely igazolja a tags6gi viszony kezdetdt, fenn6llSsara 6s

megsziin6s6re vonatkoz6,6sjelen alapszabillybanmeghatitrozott tov6bbi szem6lyes adatokat.
1.5. Ha a lak6s, gafins mtihely t<jbb szem6ly tulajdona,l hfnastitrsak, drdkciscik/ mindegyik
tulajdonost6rs k6rheti a szcivetkezettinkbe tagk6nt va16 felv6tel6t, de lakrisonk6nt, haszndlati
egys6genk6nt csak l-l szavazatot lehet figyelembe venni. .

2. A tagok jogai:

2.1. R6szt vegyen a lak6sszdvetkezet tev6kenysdg6ben 6s szemdlyes k<jzremrikdd6s6nek
vagyoni hozziffrulfts6nak megfelel6en r6szesedjen a lak5ssz<ivetkezet gazdillkoddsanak
eredm6ny6b6l.

2.2. Ig6nybe vegye a lak6sszcivetkezet 6ltal atagok rlszere biztositott szolgiltatdsokat.

2.3. Tan6cskoz6si 6s szavazatijoggal r6szt vegyen akozgylil6sen.

2.4. A lak6sszcivetkezetben tiszts6get viseljen.

2.5. A lak6ssz<ivetkezetre vonatkoz6 brirmely k6rdesben a tiszts6gvisel6kt6l tdjdkoztatdst
k6rjen 6s az alapszabillyba, valamint a kdzgyilesi jegyzlkdnyvbe, i11et61eg jogaival,
ktitelezetts6geivel kapcsolatban keletkezett iratokba betekintsen, tovdbb| ezel<rol- a m6sol6si
k<ilts6g megfizet6se mellett - m6solatot k6rjen.

2.6. A tagok tags6gi viszonyuk fenn6ll6sa aLatt a szcivetkezet v6llalkoz6sdb6I ered6
nyeres6g6b6l ds lekotdtt plnzeszkdzeinek kamataib6l - a ktildcittgytil6s hatdrozatdnak
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megfelel6entartallkalap ncivel6s6n keresztiil r6szestilnek. A tartal6kalap atagok r6sz6re nem
fizetheto ki, felhaszn6l6sar6l a ktildriugnil6s dcint.

3. A tagok kiitelezetts6gei:
_'*:

3.1. Me$1grts6k az alapszabrily rendelkezdseit, a kiildrittgyul6s, valamint a szcivetkezet
szerveinek hatdr o zatait.

3.2. Szem6lyes tev6kenys6gtikkel segits6k e16 a szdvetkezet eredm6nyes mrikdd6s6t.

3.3. Fokozott gondossiigot tanrisitsanak a sz<jvetkezeti vagyon v6delm6ben.

3.4. Rendeltet6sszenien, m6s lak6stulajdonosok 6rdekeinek megs6rt6se n6lki.il hasznilljitk a

szem6lyi tulajdonban 6116 lak6st, a nem lak6s celjitra szolgdl6 helyis6geket, 6s
gondo sko dj anak azok karbantartds 616 l.

3.5. A tulajdondban 6116 lak6sban a tewezell 6pftkezdsr6l fehijit6sr6l, korszenisit6sr6l
6rtesitse az igazgat6s6got, lehetov6 tegye 6s trirje, hogy a lak6sba a lakdssz<ivetkezet
tiszts6gvisel6je vagy alkalmazottja a lak6sszovetkezet tulajdonriban 6116 6piiletr6szekkel,
berendez6sekkel tisszeftigg6sben a szi.iks6ges ellenorz6s 6s a fenntart6si munkrik elv6gz6se
c6lj6b61 arra alkalmas idoben bejuthasson, a tag illet6leg a bentlak6 szi.iks6gtelen h6borit6sa
n6lktil. /Ide6rtve akdzizemi m6r6eszk<izcik leolvas6s6t is. /
Az alapszabity V fejezet 3. pontjfnak 3.6-3.8 pontjaiban foglaltak vflltozatlan
tartalommal 3.10-3.12 pontra vdltoznak

3.6. A tag 6s nem tag lak6stulajdonosok olyan iltalakitilsi, fehijitdsi vagy bovit6si munkiikat,
amelyek a falazatok burkolatok bontris6val 6s helyredllit6srival, a k<izmrivek 6thelyez6s6vel,
illetve leszerel6sdvel kapcsolatosak az igazgat6srig 6s -ha jogszab6ly ktilcin elilirja- az
illet6kes hat6s6g enged6lye n6lktil nem val6sithatnak meg.

3.7. Az 6piiletek lak6ssz<ivetkezet tulajdonrit kepezl homlokzati, tet6szerkezeti 6s egy6b
r6szein az eredeti szerkezeti 6s szinez6si 6llapott6l elt6rni vagy bfurmit elhelyezni csak az
igazgat6silghozirilsbanbenyrijtott k6relem, illetve irrisbeli j6viltagyds ut6n lehet.

3.8 A lak6s nem lak6s c6lj6ra t<irt6n6 hasznosft6siltoz azigazgat6siry el6zetes hozzlfirulSsa,
6s ha jogszabfiIy kiildn el6frja - azilletekes hat6s6g enged6lye sziiks6ges.

3.9. A lak66piiletben l6v6 nem lakris celjina szolg6l6 helyisdg hasznilIata, hasznositdsa
m6djanakmegviltoztatdsiiltozazigazgat6s6genged6lyesztiksdges.
AzigazgatSsdg az enged6ly kiaddsSt koteles megtagadni 6s a helyiseghasznillata, hasznosit6sa
m6djrlnak megviltoztatisdt megtiltani, ha az a szcivetkezet mrikdd6s6t vagy a lakhat6s
nyugalm6t zavafia.
LakdsszdvetkeT,et, tag vagt nem tag tulajdonos tulajdondban dlld nem lakds cdljdra szolgtild
helyisigben tilos a szerencsejdtdk szemezdsirffil suil6 tdmdny hatdlya ald tartozti, vaglt
szexudlis, erotikus szolgtiltatdsra irdnyuhi tevdkenysdget folytatni, szexudlis termdket vaglt
segddeszkdzt drusltani, forgalmazni.

3.10. Az igazgatbsdg 6ltal meghatdrozott m6don befizess6k a kiildcittgyril6sen meg6llapitott
v6glegesen iltadott p1rzeszko4 hasznillatr dij 6s kcizvetitett szolg6ltat6si dij risszeg6t,
legkdsobb a targyh6 20 napjfiig.
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3.11. A v6glegesen futadott plnzeszkoz, hasznillati dij 6s kcizvetitett szolg6ltat6si dij
id6kdzbeni megemelked6se eset6n, ahatdrozatban el6irt m6rt6kben, teljesits6k a kiildtittgyfil6s
6s azigazgat6sdg 6ltal eloirt p6tbefizet6st.

3.12. a'lak6s tulajdonosa /tagsSgi viszonyt6l ftiggetleniil/ kdteles a birtokbav6telt6l szirmitott
1 5 napon belul igazgat6s6gnak bej elenteni:

a) lak6sa tekintet6ben a tulajdonvilltozfst,
b) lakcim6t, az ingatlan- nyilv6ntart6sban barki 6ltal megtekintheto szem6lyes adatifi,

illetve a nem term6szetes szem6ly nyilv6nos adatht,

c) alakdsifi b6r16, haszn6l6 szem6ly el6z6ekben meghatdrozott adatifi,

d) a lakSsban 1ak6 szem6lyekszitmht,
e) haszon6lvezettelterhelt tulajdon esetdben a haszon6lvezo szemlly nev6t 6s adatait.

3.13. A zajjalj6r6 tev6kenys6get -a munka megkezd6serrek 6s befejez6s6nek idej6t
megjelrilve- be kell jelentbni az igazgat6s6gnak. A lak6son beliili 6pit6si-szerel6si munka 6s

zajjaljrir6 tev6kenys6g vdgzese csak a mriszakilag felt6tlentil indokolt ideig tarthat, ah(nirend
szab 6ly ai szerinti i d6pontb an.

3.14. Ak<izds tulajdonban l6v6 6piiletr6szek 6s eszkdzdkhasznitlatht, atirsadalmi egy0tt6l6s

szabSlyaittartalmaz6hdnirendet minden tulajdonosnak, b6r16nek, ideiglenes jelleggel 1ak6

v agy tart6zkod6 szem6lynek kdteless6ge betartani, illetve betartatni.

Ezen rendelkez6sek a tagok 6s tags5ggal nem rendelkez6 tulajdonosokra egyarint vonatkozik.

Az el6z6ekben meghatinozott bejelent6si kdtelezettsdg a haszn6lati joggal rendelkezo tag

szitmina megfeleloen irdnyad6. Amennyiben a kdziizemi szolg6ltat6s, illet6leg a melegviz

szolgilltaths a dija a b6rlot terheli, vagy azt a bennlak6 szem6lyek szdma szerint kell a tagok
k<izdtt megosztani, tag kdteles a b6r16t a 16 vonatkoz6 adat bejelent6s6rol tdiekoztatni. Ha a
bdrl6 azigazgat6silg ir6sbeli felsz6lft6sa ellen6re- fizet6si k<jtelezetts6g6nek nem tesz eleget, a

keletkezett h6tral6k cisszeg6nek megfizet6seerl az 6rintett tagnak helyt6ll6si ktitelezetts5ge all
fenn t havi h6tral6kos fizet6s eset6n a tagot fr6sban fel kell sz6litani. Tov6bbi nem fizet6s

eset6n rijabb I h6napon beliil ism6telten fel kell sz6litani. Eredmdnytelen felsz6lit6s eset6n a

szdvetkezet jogosult peren kiv{ili vagy peres elj5rrlsban 6rv6nyesiteni a kcivetel6st.

A tarlozSs r6szletekben va16 megfizet6s6ben val6 megrillapodds megkot6s6re a szd,vetkezet

elnoke b6rmikor j ogosult.

A nem tas tulaidonos ioeai 6s kiitelezetts6eei:

A nem tag tulajdonost megilletik mindazok a jogok 6s terhelik mindazok a k<itelezetts6gek,

amelyek a tag tulajdonost- a lakdsszovetkezet 6ItaI a tagnak nyrijtott szolgilltatdsok, a

lakdsszdvetkezet villlalkozSsi bev6telei, illetoleg ezekkel kapcsolatos ktilts6gek kiv6tel6vel -
megilletik, illetve terhelik.
A kozgyril6sen a nem tag tulajdonost a lak6sSval kapcsolatos fizet6si kdtelezetts6gek

eloirssilra 6s teljesit6s6re vonatkozo tfugyevi kcilts6gvet6s 6s a besz5mol6 napirendi pont

megvitat6sa sorifur megilleti a szavazis ioga.

4. A tagsdgi viszony megsziintet6se

4.1. A szrivetkezeti tags6g megszrinik:

a) a tag kil6p6s6ve1,
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b) a tags6gi viszonynak a szd,vetkezetigazgat6sdgaftszlr6l tort6n6 megsztintet6s6vel
(3 havi kdzcis kcilts6g tartozisa eset6n)

c) a 1ak6s elidegenit6s6vel,
d) ataghalfiIixal,
d)u a szdvetkezet jogut6d ndlkiili megszrinds6vel,

f ikiz6r6ssal ,

Az igazgat6sSgkizinhatja azt atagot, aki neki felr6hat6 m6don a sztivetkezet 6rdekdt srilyosan

s6rt6 vagy veszllyezteto magatart6st tanrisit. Ilyennek min6si.il a szovetkezet 6s tiszts6gvisel6k
j6 hirnev6nek megs6rt6se, a szcivetkezet v6llalkoz6si tevdkenysdg6nek akadfiIyoztat6sa. A
kizarSst tfugyal6 igazgat6shgi i.il6sre a tagot meg kell hivni. A kiz5r6 hatirozat ellen bfr6s6gi

rit ig6nybev6tel6nek van helye.

g) Ha a kil6petttag a 1ak6st, i11. a tulajdon6ban {116 nem lak6s c6lj6ra szolgilo
helyis6get lgarilzs, mrihely/ nem idegeniti el, a lak6hflz fenntart6s6val kapcsolatos

frzetesi kcitelezettsdge, tov6bbd az ennekbiztosit6kak6nt adott engedm6nyez6

nyilatkozata tov6bbra is 6rv6nyben marad.

Ha atagsfugi viszony kil6p6ssel vagy l<tzdrSssal megszrinik - a trilfizet6s
kiv6tel6vel - a volt tag a szdvetkezetr6sz6re teljesitett befizet6s6nek visszat6rit6s6t

a szov etkezetb6l, nem kdvetelheti.
h) A nem szovetkezeti tagok a szovetkezet irltal nffitott szolgilltatilsok haszn6lati

dijdnak akozvetitett szolgilltatrisi dijakkal csdkkentett 6rt6k6nek 2lo/o-al felemelt
<isszeg6t tartoznak a szdvetkezetnek t6riteni.

i) A tagsdgi viszony megszrin6se eset6n a volt taggal (6rdkds6vel) el kell sz6molni.

Ha a tagsilgi viszony kil6p6ssel, vagy kizSr6ssal megsztinik, - a trilfizet6s
kiv6tel6vel- a volt tag a szdvetkezetr6sz6re teljesitett befizet6sek visszat6rit6s6t a

szdv etkezett6l nem kcivetelheti.

Ha a szdvetkezeti tag, vagy a nem tag tulajdonos lak5s6t elidegeniti, ttgy szhndlkdt a

lak6sszcivetkezellel va16 elsz6mol6s c61j5b6l, az igazgat6silgnak a szerz6dds megkdt6se el6tt

kdteles bejelenteni. A lak6s elidegenit6s6vel a tags6gi viszony is megsztinik. Az igazgat6sdg a

bejelent6sr6l 6s a szcivetkezettel szembeni tartoz6sokr6l, ezek cisszeg6r6l, illet6leg annak

kiegyenlit6s6r6l kriteles igazol6st adni, amelyet az elidegenit6sr6l sz6l6 szeru6d6shez csatolni

kell. A szdvetkezeti tag, illetve nem tag tulajdonos jogviszonya- enn6l fogva esetleges

tartozdsai- a fenti bejelent6s napifuig fenn5llnak.

A lak6s6t elidegenit6 tulajdonos a szeruodlsben meghatirozott id6pontig, att6l kezd6d6en

pedig a vev6 kdteles a lak6sszclvetkezettel szembeni fizet6si k<jtelezetts6g6nek teljesit6s6re,

fiiggetleniil att6l, hogy a ki - 6s bekrilt<izds milyen id6pontban t<irt6nik meg. Amennyiben az

6rintett tag, vagy nem tag tulajdonos 1ak6s6t a lakSssz<ivetkezeti tulajdonri 6piiletr6szek miatti
felrijit6si, korszenisit6si, vagy p6ly6zati t6mogat6sri hitel terheli, az elidegenit6si tilalom al6li
felment6s iigy6ben azigazgatos6g kdteles kell6 k<jriiltekint6ssel6s gondossdggal eljarni.

Az igazgat6s6g eljdrds6nak befejez6s6i g az 5rintett lak6sra az elidegenit6si tilalom rlll fenn.

VI. Feiezet

A lakdssziivetkezet tulajdoni viszonyai
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A szdvetkezeti lak6hinakban 6s egy6b l6tesitm6nyekben a tulajdoni viszonyok tartalmdt
j o gszab 6Iy illlapitj a me g.

Ennek megfelel6en:

szcivetkezeti lak6s

A sziivetkezeti tulajdonriban 6ll:

. az 6piilethez tntoz6 ftildr6szlet

. az6ptiletek 6ptiletszerkezetei, kdzds haszniiatra szolgril6 helyis6gei, teniletei 6s kcizponti
berendez6se, ahizfeli,gyeloi lakiis, tov6bb6 a szdvetkezet c6lj6t szolg6l6 m6s

l6tesitm6nyek (iroda, berendez6seivel egytitt,raktdr, garins 6s t6ro16) melynek k61ts6g6t a

szd,vetkezet vagy a tagok cisszess6ge viselte.

A szdvetkezeti tulajdon r6szletez6se:

a.) Az dpiilet szerkezetei Sltalflban.

ahdz alapjai, fr-, hatdr-,6s krizfalak, homlokzatok, szigetel6sek, fcid6mek, tetozet,
6s azon l6v6 fel6pitm6nyek, szell6zok szellfzlszekr6nyek, szekr6nyek,
szerel6akn6k, ereszcsatorndk, lefoly6vezet6kek, trizv6delmi berendez6sek, jardik az

6piilet hat6roI6 vonal6t6l szirmitolt 1 m sz6less6gig, az 6piilethez tartoz6 korlitok
me l1v6 dek, I 6p c s 6hdzh o z tafioz6 ny ililszitr 6k.

F<ildszinten: e1616pcs6k, l6pcs6pihen6k, l6pcs6k, krizleked6k, lomkamrSk,
ker6kprlrt6rol6k, babakocsi t6ro16k, h6fogad6 helyis6g, villamosm6r6 helyis6gek, h6kdzpont
helyis6g.

Az emeleteken: l6pcs6pihen6k, l6pcs6k, kcizleked6k, lomkamr6k, villamosm6r6
helyis6gek.

b.) Az 6ptiletg6p6szeti berendez6sek:

o felvon6 6s felvon6hoztaftoz6 berendez6sek.
o szelloztet6 berendezds, szem6tledob6,
o a flitdsi vezet6krendszer

A h6fogad6t6l az oszt6 6s a gynjb alapvezetek elzitr6 ut6n csatlakoz6t6l a strang

elz6r6 szerelv6nyekig, laz 'alagsorbarV a lak6scsatlakozdsokig szcivetkezeti

tulajdonban.
A strangelzilr6 szerelv6ny strangokkal helyi l6gtelenit6kkel ill. kdzponti l6gtelenft6

vezet6kkel l6pcs6h6zi ftit6testek bek<it6 vezet6kkel, elzhr6 szerelv6nyeivel.
Yizvezetdlcrendszer:

A bekoto vizmero ulini szerelv6nyt6l az alapvezetdk, ill. felsz6ll6 vezetdk
elz6r6ival egyutt a lakdsban elhelyezett vizmlro 6ra el6tti ledgaz6 csonk
elzitr6val.(aviz6rikegy6nitulajdonbanvannak)

Szenrryviz lefoly6 vezet6k, az epilet el6tti els6 gyujtd akn6t6l az 6ptileten beltili alap

ill. ejt6 vezetdk a lak6sok Ie6gaz6 csonkj6ig.
o tiziviz vezet1krendszer.
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c.) Villamos vezet6krendszer:

Az 6ptiletbe becsatlakortablt m6retlen alapvezet6k a mdr6 6riik csatlakozSshig, a

k6zrts m6r6 6r6kt6l az 6ptilet m6rt koz<is vezet6kei szerelv6nyekkel egyiitt.
'i

d.) Telcfonhal6zat:
Az eloszt6 vezet6kek a fogyaszt6 csatlakoz6 helyig.

a kaputelefon kcizponti egys6ge a lak6sokig hiz6d6 vezetll<hillozat la lakrisokon beliili
kaputelefon /

a sz6v elkezeti hitzban l6v6 p o stal5d6k,

g.) Khbeltelev izi6 h5l6zat.

fej6llom6s, gerinchii6zat, vonalh6l6zat,.alaph6l6zat, er6sit6, csillagponti

szikr6nyek, eloszt6 hill6zat,valamint , ha a t6isash6z alapit6 okirata igy rendelkezik

a lak6son beliili TY h6l6zat.
a krjztertleten l6vo k6bel televizi6 rendszerhez kapcsol6d6 mrit6rgyak.

e.) G6zvezet6krendszer.

o A gin foelzhr6ig az 6piilet vonal6t6l m6rt I m-es szakasz

o Gizfoelzflro
o Ginfbelzar6t6l alap i11. felsz6116 vezetlk
o Felsz6116 vezet6k gizorael6tti lecsatlakoz6s elz5r6 szerelv6nnyel egyiitt

A szrivetkezetiitlajdonban 16v6 lak6sok nem lakiis c6lj6ra szolg6l6 helyis6gekberr az tisszes

gdpeszeti berendez6s, felszerel6s'

Vasvonbiztosit6s
A lak6sszOvetkezet tulajdonrlt, vagyonilt kdteles azigazgat6s6g biztosit6 intlzetnll biztositani,

tovhbb1 a lak6ssz<jvetkezet mrik<id6sdvel <jsszefiigg6sben jelentkez6 felel6ss6g t6rgy6ban

felel6ss6gbiztosit6st is kOtni. A biztosit6s, ide6rtve a felel6ssdgbiztosit6st is, kdlts6ge t6sze a

tagi 6s nem tagi hasznillati dijfizet6si k<itelezetts6g6nek.

VII. Fejezet

A szdvetkezet gazdilkodisa

1. A sz6vetkezet gazdfllkod6si alapj6t a tagok illtalbefizetett v6glegesen 6tadott p5rzeszko4

haszn1lati dij 6s a kdzvetitett szolgilltatdsi dijak, valamint v6llalkozSs6nak eredm6nye 6s

1 ekdt<itt p erzeszkdzeinek kamatai k6p ezik.

A k6telezetts6gek m6rtek6t a kiildottgytiles hatitrozza meg, az elfogadott kolts6gvet6s

alapjan. A kdltsdgek feloszttisa a lakSsok m'-e alapjin - kiv6ve a m6rhet6 szolgflltatds -
tdrt6nik.

2. Az igazgat6sdg a befizet6si k<itelezetts6g m6rt6k6t a k0lts6geket 6rint6 aremel6s

szdvetkezetre es6 m6rt6k6nek arfunydban megemelheti.

3. A lak6ssz<ivetkezet az Sltala folytatott v611alkoz6sb61 ered6 kdtelezetts6gek fedez6s6re a

mindenkori 6ves nett6 nyeres6g 3 % megfelelo m6rt6kri vagyonr6szt kiil<jnit el. A
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v6llalkoz6sb6l ered6 kritelezetts6gekdrt a lak6sszovetkezet az elktildnitett vagyon6val
felel.

4. A lak6sszcivetkezet sajdt vagyonrib6l fel nem oszthat6 vagyonelemet hoz 16tre. A fel
nenl:oszthat6 vagyont a lakilsszovetkezet m6rleg6ben a forr6sok kcizritt a saj6t tdke
lekritdtt.fartaldk sordban kell kimutatni. A tov6bbi 6vek fel nem oszthat6 vagyon6nak
ndvel6se a kiildottgyril6s hatriskcirdbe tartozik. A fel nem oszthat6 vagyon a szewezeti
v6ltoz6sok vagyonmegoszt6si ddnt6s6n6l nem vehet6 figyelembe.

A lak6sszcivetkezet els6 izben a fel nem oszthat6 vagyon k6pz6s6t a lak6sszdvetkezet
tulajdon6ban 11116 lak66piiletek 6piiletenkdnt eddig kimutatott bev6teli maradv6nyhb6l, a
lak6ssz<ivetkezet v6llalkoz6si tev6kenys6ge ad6zott eredm6nydb6l, tov6bbd egy6b

bev6teleib6lkdpzi.

Minden dndlht' helyrajzi saimmal rendelkezd taids vagy nem takds cdljdrd szolgtitd
helyisdg, amely az ingatlan nyilvdntartdsban 6ndll6 albetitben van fehrtntutve, a
lakdsszdvetkezet fel nem oszthatd vagltondt kdpezl Kivdlds esetdn nem kdpezi a
v agy o nme g o s zttis tdr gy dt.

A lakrissz<ivetkezet j e gy zett t6kdj e 5 . 0 00. -Ft.

A lakdsszcivetkezet az alap-,6s v6llalkoz5si tev6kenys6g6nek bev6teleir6l 6s kcilts6geir6l
6venk6nt egyszer a ktilddttgyul6snek besz6mol. A besz6mol6s, illetve a tag 6s nem tag
tulajdonosoknak ki6llitott szSmla vagy egydb jogszab6lyban megengedett bizonylat
elsziimolSsi id6szaka atirgyev janu6r 1 - december 31. kdzdtti id6szaka. Az elszimrolilsi
id6szak tSrgydv januar 1-t6l december 31-ig tart6 id6szakifittgy kell 6rteni, hogy december

31-i 6llapotra vonatkoz6an kell meg6llapitani a fogyasztrism6r6k 6ltal m6rt ig6nybe vett
szolgitltattrsokat. Ezen idcipontt6l csak jogszabfilyi e16fr6s, vagy a leolvas6s technikai
napj ai figyelembev6tel6vel lehet elt6rni.

A lakiisszcivetkezet alapszabillya felhatalmazza az igazgat6sdgot, hogy a fel nem oszthat6
vagyon k6pz6s6nek forr-6sait, illet6leg e vagyon felhaszn6lSs6nak teriileteit - a jogszabillyi
felt6telek keretei k<jzritt - aSzewezeti 6s Mrik<jd6si Szab6lyzatban Sllapitsa meg.

A lakdsszcjvetkezet alaptev6kenys6g6re vonatkoz6 6ltalSnos kolts6gfeloszt6si jog6val 61ve

rigy ddnt, hogy az 51ta16nos kolts6geket az alap illetve v5llalkoz6si bevdtelek arhnyilban
osztja meg.

9. VIII. Fejezet

A sziivetkezet k6pvis elete, al6ir 6si j o gosultsdga

A szrivetkezetet az elndk, akadillyoztat6sa eset6n a helyettesit6ssel megbizoll igazgat6sdgi
tag 6s a mindenkori sz6mviteli vezet6 egytittesen kdpviseli.

irdsbeli kcitelezettseget az elncik akadillyoztat6sa eset6n k6t k6pviseletre jogosult szem6ly
v5llalhat.

A sz<ivetkezet nev6ben alfiirdsra jogosultakat k6pviseleti kdnyvben kell nyilv6ntartani.

IX. Fejezet
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A lakrissziivetkezet szew ezeti ftalakulflsrlnak szabflyai

1. Egyesiil6s, szdtvillSs:

A lak6sszdvetkezet egyesiil6sdre, szftvillilstna a lak6sszovetkezetekr6l sz6l6 t<irv6ny

rendelkez6d:pit kell 6rtelemszenien alkalmazni.

2. Kiv516s

A lakrlsszcivetkezetb6l a mtiszakilag elktildniilt, egy vagy t<ibb lak66piiletben 16v6 lak6sok
lak6sszdvetkezeti tag tulajdonosai /a tovribbiakban: kiv6lni sz6ndekoz6 rin6116 egys6g tagSail

amennyiben tartoz6suk a lakrissz<ivetkezettel szemben nem 611 fenn - egy0ttesen v6lhatnak ki.
A kiv6l5s kcilts6geit a kiv6lni szhndekoz6 <jn61l6 egysdg tagjai kotelesek viselni.
A kivtil6sra egyebekben a lak6sszovetkezetekr6l s2616 td.rv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni.

X. Fejezet

A sziivetkezet megsziin6se:

A sz<ivetkezet megszrin6sdre a lakSsszovetkezetekr6l sz6l6 t<irv6ny rendelkez6seit kell
alkalmazni.

XI fejezet

A sziivetkezet munka szerv ezete

A sz<jvetkezet tev6kenys6g6nek ell6tds6ra a kiildtittgytil6s 6ltal meghatftrozott szewezetethoz
16tre, 6s a tev6kenys6g6t ezen keresztiil mrikcidteti.
Ennek r6szletes el6ir6saira a Szewezeti Mrik<td6si Szabillyzat, valamint az lwdnyben 16vo

Munka T<irv6nykdnyv6n alapul6 - hat6lyos jogszabillyok az irinyad6k.

XII Fejezet

HAZIREND

A sz<jvetkezeti illetve tSrsash6zi tulajdonosok 6s a veliik egyutt lak6 szem6lyek a kiildn
tulajdonba keriilt 6pitm6nyr6szt, tov6bb6 a kdz<js tulajdonban maradt helyis6geket, az

ingatlanhoztartoz6 r6szeket (udvar, kert, egy6b) rendeltet6sszeriien, gondosan 6s az egyiitt6l6s
kovetelm6nyeinek megfeleloen szabadon haszn6lj6k. A rendeltet6sszeri hasznhlatt6l a

tulajdonostrirsak 6rdekei s6relm6re - valamennyi tulajdonostilrs hozzhjfrulilsa n6lktl - egyik
tulajdonostSrs sem t6rhet el.
A hi:z;irend az ott 616k nyugalmlfi 6s pihen6s6t, valamint a lak66ptilet rendeltet6sszer[i
hasznirlatht 6s 6llag6nak v6delm6t biztositja. E c6l 6rdek6ben meghatSrozza a lak6k egym6ssal

szemben tanrisitand6 magal'artilsdt 6s azokat az alapvet6 szab6lyokat, amelyek
n6lktildzhetetlenek a t6rsas egy0tt6l6shez, tovhbbh el6irja az ingatlanok megfelel6
hasznillatdra, illlaganak v6delm6re szolgdl6 kovetelm6nyeket, valamint meg6llapftja a

lakSstulaj dono sok j o gait 6s k<itelezetts6 geit.
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Ar,rnr,ANos RENDELKEZESEK
1.$

(1) A f;Szirendben foglaltak megtart6sa a tulajdonosnak 6s alkalmazoltjinak, a b6r16nek,
m6sr6sit*a lak6hazban 6lland6 vagy ideiglenes (6tmeneti) jelleggel 1ak6 vagy tartSzkod6
minden szem6lynek egyafint kdteless6ge.

(2) Ahirz;irendmeglartisht a szovetkezeti elntik, a k<izds k6pvisel6 (azintezT bizotts6g) vagy
megbizottja, valamint a feliigyel6 bizottshg ellenorizheti.

il.
A TULAJDONOSOK KOTELEZETTSEGEI

2.$

(1) A tulajdonos 6s a vele egytittlak6 szem6lyek a lak6s berendez6seit a k<izris hasznSlatra
szolg6l6 helyis6geket 6s teriiletet, tov6bbh az 6piilet k<izponti berendez6seit gondosan,
rendeltet6sszer[ien, a b6kds egytitt6l6s kdvetelm6nyeinek megfelel6en, a tdbbi tulajdonos
jogainak 6s ttirv6nyes 6rdekeinek s6relme n6lkiil jogosultak, illetve kritelesek - a jo gazda
gondoss6g6val - haszn6lni.
A 1ak6 ati,tzv6delmi utasitdst kdteles betartani.
A tulajdonos kdteles lak6sa burkolatainak, ablakainak fest6s6rol 6s berendez6seinek
karb arftarlfis 616l gondo sko dni.

3.S

(1) Tilos a kiizgyiles hozzhjilrul6sa 6s - ha jogszabrlly ktildn el6irja - az illetekes hat6s6g
enged6lye n6lkiil a lak6s b6vit6se, 6talakit6sa, tartozdkainak, felszerel6seinek 6s

alkatr6szeinek 6thelye z6se v agy v6 gle ges j elleggel tcirt6n6 leszerel6se.
(2) Yirdgot, dfsznov6nyt k<iztertiletre nyfl6 ablakokban, erk6lyeken, folyos6kon, ezek

v6d6korl6tj6n, mellv6dj6n csak biztons6gosan rogzitett 6s id65116 anyagb6l kdsztilt
ed6nyben, tart6ban elhelyezni, az ontoz6viz lefolydsdt megakad6lyoz6 m6don.

(3) A lak6sban 6s a kdzds haszn6lat0 helyis6gekben 6s teriileten tilos olyan tev6kenysdget
folyatni, amely fokozott zajt,#nk6dhst,bizt, fiistdt, port vagy tizveszelyt eredm6nyez. A
ttizv6delmi szabfiIylalansdg megsziintet6s6r6l a lakdson beliil a tulajdonos, a koz<js
hasznfilatra szolgril6 helyis6gekben 6s teriileteken a kciz<is k6pvisel6, lak6sszdvetkezeti
eln<ik felsz6litris n6lkiil kdteles gondoskodni.
A villamosenergia-szolgSltatdst, illetve a 6di6- 6s televizi6-v6telt zavar6 berendez6st,
gdpet, szerczhmot csak zavarszrxovel elIilwa szabad iizemeltetni.

(4) Tilos a lak6s szerelv6nyeibe olyan anyagot, hullad6kot <inteni, amely duguldst okozhat.
Tilos a szemetet a folyos6ra,lepcslhinbavagy udvarba kis<ip6rni.

(5) Tdbblak6sos lak66ptiletben lak6sonk6nt egy eb 6s egy macska tarthat6, valamint
szaporulata legfeljebb harom h6napos korig, amennyiben a lak6s fal|val hatriros
tulajdonosok ehhez hozzdjilrulnak. Enn6l t<ibb 6llat tartdsiltoz a tulajdonkcizdss6g tdbbs6gi
egyet6rt6se sziiksdges. Egy6b kedvtel6sb6l tartoht, potenci6lisan vesz6lyes 6llatok
(amelyek biol6giai tulajdonsrigaik, - mint m6ret, testalkat, tlmad6 term6szet, csip6s, mar6s
stb. - miatt az ember 6let6re, testi 6ps6g6re vesz6lyt jelentenek), valamint a harci kuty6k
tartilsdhoz enged6ly sztiks6 ge s.

(6) Tdbblak6sos 6ptilet k<iztis tulajdonban,hasznillatban 6116 helyis6geiben Sllatot tartani vagy
szabadon engedni tilos.
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(7) T<ibblak6sos h6z udvar6n 6s kdzos hasznrllatri helyis6geiben, kdztertileten az ebet potfnon
kell vezetni.

(S) Az 6piilet I6pcs6haz6ban dohrlnyozni tilos.
A lakdssztvetkezet minden zdrt ter{i helyisdgiben tilos a dohdnyais!

(1) A lak6nak a nap minden szakdban, de kiilcincisen este 22 ora 6s reggel 6 oru koz<ltt

tart6zkodnia kell minden olyan zajt okozo tev6kenys6glol (r6di6-, televizi6k6sztl6k,
magnetofon, vide6 nagy hangerSvel tdrt6n6 mrikddtetdse, zajos 6nek16s, kiab6kis,
jSrmiivek motorj6nak t'fu6ztat6sa. kop6csol6s stb.), mely a lak6trlrsak nyugalm6t zavaria.

(2) A tulajdonos 6s a lak6sban tart6zkod6 szem6lyek az esetenkdnti hazi vagy csal6di

rendezv6nyek alkalm6val is kotelesek tart6zkodni minden olyan magatart6st6l, amely a

nyugalmat 6s a pihen6st zavaria.

(3) Este 20 5rht6l reggel 7 6rdig zajt kelt6 eszkozrikkel takaritani nem szabad.

A lak6nak a lakrisan kiv0l sz6nyeget porolni, tisztitani, tovhbbS Sgynemrit, ruhanemrit

szelloztetni reggel 7 6s 10, valamint este 18 es20 6rakcizcitt szabad. A tisztitds befejez6se

utdn a 1ak6 koteles a keletkezett szemetetvagy hullad6kot elt6volitani.
Utcafronton egy6ltal6n nem, az erk6lyen pedig csak a kor16t magass6gSig lehet ruhanemrit

teregetni, illetve sz{nitani. Az 6ptiletb6l portorl6 ruhStkizitr6lagtakarit6si id6ben, fokozott
gondossdggal, k<iriiltekint6ssel 6s m6sbk s6relme n6lktil szabad kirdzni.
A porsziv6 zsikjSt csak a szemettfrol6ba szabad iirfteni.

(4) A 1ak6 k<iteles ahhztarthsi szemetet a szem6tgytijto helyre sz6r6d6smentesen eljuttatni, 6s

a zfirhato fed6llel ell6tott tarol6ban gyrijteni. Ha az 6piiletben szem6tledob6 van, abba

kizhr 6lag hiL^artilsi szem6t dnthet6.
Nem dnthet6 be azonban olyan m6retti vagy szerkezetitSrgy, amely dugul6st okoz. A nem

ht^aftilsi szemdt 6s egy6b tfugyak elsz6llit6sa a lak6k kcitelezetts6ge.

(5) A 6ptiletb6l thrgyakat kidobni, bSrmilyen folyad6kot kicinteni tilos. Erk6lyt,

fiigg6folyos6t, loggi6t stb. takaritani, virdgot dntdzni csak rigy szabad, hogy a viz ne

folyjon 6s a szem6t ne hulljon le.

(6) A kdzos hasznillatra szolg6l6 mos6konyhilt, szfiritbt a lak6k k<itelesek a hasznillat uthn
tisztfun 6s rendben ifiadni. A helyis6geket haszn6lati id6n kiviJl zLrva kell tartani, 6s a

kulcsokat a hinfeligyel6 (vagy m5s me gbi zott szem6ly) kdtele s otizni.

s.$

(1) Tiizel6t t6rolni, fdt apritani, foly6kony tizel6anyagot lefejteni csak az effe meghatarozott

helyen 6s idoben szabad. Egyheti sziiks6gletet meghalad6 mennyis6gti tiizel6anyagot

t6rolni a lakdsban nem szabad. Titzeloanyag a lakdsban 6s a nem lakds c6ljara szolg6l6

helyis6gekben csak a mindenkor hat6lyos jogszabSlyok, szabv6nyok 6s szab6lyzatok Sltal

meghalfurozott mennyis6gben t6rolhat6. Panel-ingatlanban prop6n-but6n palack 6s ezzeL

iizemel6 berendez6s nem t6rolhat6 ill. nem mrik<idtethet6.

(2) Kdzris hasznillatu helyis6gekben 6s teriileteken britorokat, 6s egy6b tfurgyakat csak a
mindenkor hat6lyos jogszabilIyok, szabv6nyok 6s szabillyzatok frgyelembe v6tel6vel 6s a

tdbbi tulajdonos enged6ly6vel szabad t6rolni ugy, hogy azok a balesetmentes 6s

biztons6gos krizleked6st ne veszllyeztess6k, 6s elemi csap6s vagy vesz6ly est6n az lpijIet
gyors elhagyrls6t ne akad6ly ozzik.

,,BEM" Lakdssz|vetkezel
A d6lt betrivel szedett 6s kiemelt szdvegr6sz m6dosult 2012. mhjas24-tol

18

4.S



Alapszab6ly

III.
GEPJARMUVEK TAnoT,As.q.

6.$

(1) G6pjftrmtivekkel az enged1lyezett t6rol6si helyen indokolatlan zaj okoz6sa tilos. A
g6pjrinfilivekre vonatkoz6 titzrendeszeti el6frdsok betarthsdert a g6pj6rmii tulajdonosa
(iizembentart6j a) felel6s.

(2) Kclzteri.ileten tdrt6n6 g6pj6rmiimos6s vagy a g6pj6rmri iizemeltet6s6vel kapcsolatos
bdrmilyen szerryezo tev6kenys6g eset6n a tulajdonos (tizemben tart6) kriteles a
keletkezett szenrtyezdst halad6ktalanul elt6volitani. November 1-jdt6l marcius 1-ig,
valamint ezen tril is fagyvesz6ly idejdn a k<iztertilet vizezlse, ill. a k<izter0leten tdrt6n6
g6pj6rmiimosds tilos.

(3) Proprln-but6n tizemeltet6sti g6pkocsi (vagy egy6b eszkdz) paneldpiilet ftildszintj en ill. az

alatt nem tarolhat6.

rv.
VEGYES RENDELKEZNSNT

7.$

e) A tulajdonosok jogosultak a ktildn tulajdonukat kepezo 6pitm6nyr6sz haszn6lat6t
m6snak 6tengedni b6rbead6s vagy egy6b jogcimen. A tulajdonos azonban ilyen esetben
is felel6s ahasznSl6 vagy ab1rI6 6ItaI okozott kdrdrt, valamint az alapszabirly, ill. az

alapit6 okirat rendelkez6seinek ahaszn6l6 vagy b6rl6 r6szdr6l t<irt6no betartdsdert.

0 A tulajdonosok (b6r1ok stb.) kdtelesek a jelen h6zirendben nem szabillyozott, de egy6b
jogszabillyokban 6s helyi dnkormfnyzati rendeletekben (p1. k<iztisztasilg, itllattartils,
IifthasznSlat kdrnye zetv6 de I em stb. ) I 6v6 el6 iriis okat i s me gtartani.

g) A jelen h6zirendben meghatdnozott kcitelezetts6gek teljesit6s6nek ellen6rz6se a

szdvetkezeti eln<jk, a koz<is k6pvisel6, vagy megbizottjuk kdzvetlen kdtelezetts6ge.
SzabSlyalans6g eset6n k<itelesek az elkcivetot azonnal figyelmeztetni a kifog6solt
magatartilsabbahagyhsdra.

h) A hiuirenddel cisszeftigg6 flgyekben - kiildn{isen, ha a figyelmeztet6s nem vezet
eredm6nyre - szabiiys6rtdsi eljrirris indithat6. A feljelent6s megt6tel6re a szrivetkezeti
elndk, a kdzds k6pvisel6 ill. b6rmely tulajdonostars jogosult.

A szab6lysertespenzbirsSgot von maga ut6n.

XIII. Fejezet

Felel6ss6g 6s tagsr[ggal kapcsolatos vit6k eldiint6se:

A sz<ivetkezetet, tovdbbd a szovetkezettagSai 6s a nem tulajdonosok az ilItahtk okozott kuert
a polgSri jog szabillyai szerint kdlcsdndsen felelnek.

A lak6sszcivetkezet 6s tagjai kozcitt keletkezett vita eldcint6se, valamint az egym6snak okozott
kar megt6rit6s6re ir6nyul6 ig6ny elbir6l6sa a bir6s6g hat6skdr6be tartozik.

,.BEM" Lakds szdvetkezet
A d6lt betrivel szedett 6s kiemelt szdvegr6sz m6dosult 2012. mh}us24-tol
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Alapszabdly

XIV. Fejezet
A lakisszOvetkezet 6rdek-k6pviseleti tagsf ga

A lak6sszdvetkezet sajht maga. valamint a lak6ssz<ivetkezeti tagok 6rdekeinek v6delme, a

lak5sszO+yetkezet mtikcid6s6nek el6segit6se, gazdasilgi tev6kenys6g6nek ktiz<is anyagi

eszkcizokkel-tdrtdn6 elomozditdsa 6rdek6ben tagsSgi jogviszonyt l6tesfthet 6rdekk6pviseleti 6s

szah,rnai szerve zetekkel.

Zfr6 rendelkez6sek:

1. A 2004. 6vi CXV. Tcirv6nyben, illet6leg - annak keretei k<iz<itt - a lak6sszdvetkezet

alapszabilly6ban 6s az alapszabrily felhatalmazdsa alapjan a Szewezeti 6s Mrikcid6si

Szabillyzatban nem szabillyozott k6rd6sekben a Polgari Tcirv6nykdnyvr6l sz6l6 1959. 6vi
IV. tdrv6ny (tov6bbiakban Ptk.) rendelkez6sei az irfnyad6k.

2. Ezen Alapszabhly az 1992. marcius 24-6n kelt alapszab6ly 6s m6dositiisainak egys6ges

szerkezete.
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