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1. A lak6sszcivetkezet c6lia feladata:

A lak6sszcivetkezet c6lja:

A lakdsszovetkezet tulajdon6ban l6v6 lak66pUletek Uzemeltet6se, karbantaftdsa,

fel0jitdsa, korszerUsit6se.

A lak6sszdvetkezet mUkodtet6s6n6l az onseg6ly a szolidarit6s, a tagi demokrdcia,

az onk6ntes kozremUkdd6s, a tagok szolgSltat6si ig6nye, mint meghat6roz6

alapelvek figyelembev6tele 6s megval6sit6sa.

Feladatai:

A lakdsszovetkezet alapvet6en a tulajdon6ban ell6 lak66pUlet fenntartds6val,

korszerUsit6s6vel, 0j lak6sszovetkezeti tulajdonU lak66pUletek eplt6sevel tagjai 6s

nem tagjai lakhatSs5val osszefuggo 6pUlet fenntart6si hasznSlatba ad6si, tovdbbd

a laptev6kenyseg6hez i I leszkedo v6l lalkozdsi feladatokat l6t el.

- A lak6sszovetkezet tulajdon6ban 6llo lako6pUletben a tagok 6ltal kdz6sen

haszn5lt eszkdzdk, 6pUletr6szek 6s a lako6pUlethez tartoz6 foldr6szlet
haszn6latba ad6sa,

- a lak6sszdvetkezet tulajdon5ba 6s kezeles6be tartoz6 lako6pUlet

fenntart6sa,
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- tovdbbkdzvetitett szolgSltat6sok,

- a lak5sszdvetkezeti tulajdonU lakoepUlet 6pltese,
- a lakdssz}vetkezet tagjai 6s nem tagjai szAm1ra ny0jtando kultfr5lis,

sport es kdzc6l0 tev6kenys6gek ell6t6sa.

- nem a szdvetkezet tulajdon6ba tartozo ingatlankezel6s, t6rsash6zkezel6s,

ingatlan b6rbead6s,
- kSbeltelevlzi6 mfi sorelosztds,
- biztositdsi tev6kenys6g.

A lakdssz6vetkezet k6zhaszn0 tev6kenyseget ettatO, kommun6lis szervezet, mely

a szovetkezetben rej16 el6nyok felhaszn6l6s6val, a tagok szem6lyes

kozremUkodes6vel 6s anyagi hozz{16rul6ssal gondoskodnak a lakdsszUks6gletUk

kiel6git6s6t szolg516 6pUletek rendeltet6sszer( hasznSlat616l, Uzemeltet6s6r6l 6s

fenntartds6r6l. A lak6sszdvetkezethez tartoz6 szovetkezeti tagok 6s nem tagok

lakSs6llom1nyAnak min6l magasabb szinvonalon tort6n6 /epUletek/ fenntartdsa,

fel0jit6sa 6s Uzemeltet6se, kommun6lis kiszolg6l6sa, kdrnyezet6nek a tagsdg

igenye szerinti alaklt6sa, a kdzuzemi szolg6ltat6sok szervez6se 6s 6sszefog6sa,

valamint azok 6pUletekre 6s egy6nekre val6 lebont6sa 6s elszdmolSsa.

3. A szcivetkezet tev6kenvs6qi kdre:

70.32 lngatlankezel6s

7 0.20 | ngatlan b6rbead6sa Uzemeltet6se

74.87 M6shova nem sorolt gazdas6gi szolg6ltat6s
64.20 TSvkdzl6s

7 0.1 1 | ngatlanberuh6z6s-elad6s

7 0.12 | ngatlanforgalmaz6s

7 0.31 | ngatlanugyndki tev6kenys6g

92.20. Rdd iotelevizi6 mfi sorszolgdltatds

45.1 1 EpUletbont6s, foldmunka
45.21EpUlet, hid alagrit, kozmfi vezet5k 6pit6se
45.22 Tet6sze rkezet-6 p it6s tet6fed 5s v izszi g ete l6s

45.25 Egy6b speciSlis szak6pit6s

45.31 Villanyszerel6s

45.32 Szigetel6s
4 5. 3 3 V iz-gAz-f Ut6ssze re l6s
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45.34 Egy6b 6pUletg6p6szeti szerel6s

45.41Vakol6s
45.42 EpU letaszta los-szerkezet szerel6se
45.43 Padlo-, fal bu rkol5s

' , ,"45.44 Festes Uvegez6s

45.45 Egy6b befejez6 6pit6s
67.20 BiztositSs

74.40 Hirdet6s

4. A k6pviseleti jogosultsfg

4.1. A k6pviseleti ioq gvakorlSsa
A szovetkezetet on6ll6an az igazgatos6g elndke, akadfilyoztat6sa eset6n
igazgatos6g eseti megbizdssal blro tagja k6pviseli. Az elnok kepviseleti jogkdr6t
esetenk6nt, vagy a tev6kenys6gek egy bizonyos meghatSrozott rlszet tart6san
(visszavon 6 s i g ) tftruh1zhatja az i g azg at6sd g va I a melyi k ta gj6 ra.

A szdvetkezeten belul m6r eldontdtt kerdesekkel kapcsolatban a k6pviseleti jogkdrt
csak a ddnt6ssel megegyez6en lehet ell6tni. A felhatalmaz6st meghalad6
k6rdesekben jogk6vetkezm6n nyel j6 16 nyilatkozatot ten n i nem sza bad.

A szdvetkezetet bSrmelyik tiszts6gviseldje vagy alkalmazottja felhatalmazds n6lkUl is
kdteles a szovetkezet k6pviseleteben fell6pni, ha ezzel a szdvetkezetet kdrokoz6stol
6vja meg.

5. Az al6ir5si ioqkdr

5.1. A c6qszerfi al6iris

A szovetkezet k6pviselet6ben 6n6llo c6gjegyzesre az igazgatos5g elnoke jogosult.
Az frdsbeli k6pviseletet a szdvetkezet b6lyegz6 lenyomatolt c6gsz6vege 6s alatta az
elndk al6[r6sa kepezi. Az allir1s alatt az elndk n6v6t gepelt szoveggel is fel kell
tUntetni.

5.2. A b6lveqz5k haszn6lata

C6gszerti al6ir6shoz a c6gszoveget tartalmazo b6lyegz6t kell haszndlni. A b6lyegz6k
megrendel6se, beszez6se, nyilvdntart6sa 6s selejtez6se az Ugyint6z6 feladat. Az
elveszett belyegzS 6rv6nytelenit6s6t az Ugyintezo a hivatalos kdzlonydk (valamint
orsz6gos napilapok) r6sz6re- az igazgatos6g elndke 6ltal allirt - k6zlem6nyben
hozza az 6rintettek tudom6s6ra.
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5.3. Al6ir6s bankszSmlSn6l
A szdvetkezetszfimlSit vezet6 p6nzintezeUel</n6l a szdvetkezet bankszflml1i felett az
aldir5sra jogosult, a p6nzint6zetn6l bejelentett tiszts6gvisel6k 6s alkalmazottak
allirlslval lehet rendelkezni. A banksz6ml6k feletti al6ir6si jogosults6g el6felt6tel,
hogy a2 illet6 hitelesitett aldirdsi cimp6lddnyt adjon.

A szdvetkezetnel banki al6irdsi jogosults6ggal az igazgat6s6g elnoke rendelkezik.
(Elektra V.5,0253. elektronikus al6fr6rsn6l: 10 pont.)

Akad6lyoztatdrsa eset6n gazdas6gi vezet6 6s igazgat6s6gi tag. (Elektra V.5.0253.
elektronikus al6ir6snSl: 5-5 pont).

5.4. Utalv6nvozfsi ioqkdr
P 6nztiri utalvd nyoz6sra jogosu lta k:

- igazgatos6g elndke
- igazgat6s5gi tag 6s sz6mviteli vezet6 100.000,-Ft-ig.

Nevuket es al6ir6sukat a hizipdnztAr kezelojlnek le kell adni 6s ott meg6rizni, hogy
az alAirlsok helyess6g6t 6s jogosults6g6t ellen6rizni lehessen.

Ha a t6rgyal6son az igazgat6s6g elndke jelen van, a tArgyalirsr6l k6szUlt iratot egy
szem6lyben az elndk ir)a al6.

Ha a tdrgyalSson az elndk nincs jelen, a felek 6ltal k6szitett meg6llapoddst,
jegyz6kdnyvet -ha az a tArsas6g nev6ben tett k6telezetts6gvSllalSst, jogszez6st
vagy jogokr6l val6 lemondSst tartalmaz- a szovetkezet k6pviseleti jogkdrrel
felruh6zott 2 tiszts6gviseldje irhat al5.

Amennyiben a jegyz6konyvben, eml6keztet6ben olyan meg6llapoddsok hat6rozatok
kerUlnek rogzlt6sre, amelyek elfogad6s6ra a szovetkezet k6pviseldj6nek nincs
felhatalmazAsa, illet6leg a t6rgyal6son nem vesz r6szt 2 fo k6pviseleti jogkdrrel
felruhSzott tiszts6gvisel6, illetve alkalmazott, akkor e t6nyt a jegyz6konyvben
rogzlteni kell 6s a jegyz6k6nyv csak a szovetkezet r6sz6r6l tort6nt c6gszerri al6ir6s
ut6n lesz joghat6lyos.

A t6rgyalSsokon sz6ban v6llalt k6telezetts6geket ir6sban vissza kell igazolni.

5.6. Utasitdsi ioq
A kiadott sz6beli vagy lrSsbeli utasft6snak meg kell felelnie a torv6nyess6g
kdvetelm6nyeinek, dsszhangban kelf lennie a jogszab6lyokkal, az Alapszab6llyal, a
Szervezeti 6s mfikod6si szab{lyzattal, a bels6 utasftdsokkal, valamint az egy6b
celokkal 6s tervekkel.

Az igazgatos6g elndke a szdvetkezet valamennyi alkalmazottja tekintet6ben
rendelkezik utaslt6si jogkorrel.

6. A szcivetkezet szervezeti fel6pit6se.



6.1. A szdvetkezet szervei
1 . Kdzgyfil6s (reszkozgyfi l6s)

2. KUld6ttgyril6s

3. Tagqrtekezlet (6sszevont)

",rl .

6.2. A lak6sszdvetkezet tiszts6gvise16i
4.1.lgazgatos6g
4.2. F elngyel6 Bizotts6g

Eqv6b ldeiqlenes ielleqU bizotts6q:

a.) Jel6l6 Bizotts6g

b. ) Szava zatszed6 Bizotts6g

6.3. A szcivetkezet szervezeti fel6pit6se.

A szdvetkezet szervezete:
- kuldottgyUl6s
- rlszkdzgyfil6s
- tag6rtekezlet
- igazgat6s6g (5 fd)
- felUgyel6 bizottsdg (3 f6)

A szcivetkezet iigyi nt6z5 szewezete :

-szdvetkezet elnoke/igazgat6s6g elnoke
- gazdasfigi vezet6
- kontiroz6 kdnyvel6
- SltalSnos Ugyint6z6 (2f6)
- mUszaki Ugyint6z6

- p6nzt6ros

- adatrogzit6
- karbantartlk (2 f6)
- h6zfelUgyel6k (3 f6)

-h6zgondnokok(1f6)

7. A szervezeti egys6gek feladatai

7.1. A lakAssz<ivetkezet legfSbb szerve a ktizgyfil6s.

7.1.1. A kiizgyfil6s hatiskiir6be tartozik:
-A lak6sszdvetkezet egyesU l6s6nek, sz6tv6l6s5 nak 6s a lak6sszovetkezet

megsz0n6s6nek elhat6rozdsa.
-A kiv6l6ssal kapcsolatos vagyon megosA1sa.
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-A kUlddttgyfi l6sre vonatkoz6 alapszab6lyi rendelkez6s elfogaddsa,

Minden m6s a kdzgyUl6s hat5sk6r6be tartoz6 Ugy eldont6s6t az alapszab1ly a
kUlddttgyfi les hat6sko16be utalja.

.a

7.1.2. A kiizqvfil6s tisszehivisa:

A kdzgyfil6st az igazgat6s6g hivja 6ssze. Kotelez6 a k6zgy(l6s dsszehlvdsa, ha ezt
a tagok 10 %-a vagy a felUgyel6 bizottsdg irSsban, az ok megjel6l6s6vel
inditvAnyozza.

Ha az inditvdnyt azigazgat6s6g nem fogadja el, illet6leg legk6s6bb 30 napon belUl a
kdzgyUl6st nem hivja ossze, a felUgyel6 bizottsflg ezt k6vet6 15 napon belUl , ennek
elmulasztdsa eset6n a4 6sszehiv6st k6ro tagok , vagy az dltaluk megbizott szem6ly
jogosult a kozgyfil6s osszehivds6ra.

A kdzgyfilest- annak id6pontj6t legaldbb 15 nappal megeloz6en- a napirend
megjelol6s6vel ir6sban kell osszehivni hirdetm6ny 0tj6n. A hirdetm6nyt a
lak6sszdvetkezet saj6t k6belhAlozatfln a ,,BEM INFO ,, csatornSjSn keresztrll teszi
k6zz6, a kdzgyril6s napj6ig napi 6 6r5ban.

7 .1 .3. Hatflrozathozatal .'

A kozgyUl6s hatSrozatk6pes, ha azon a tagok tdbb mint a fele megjelent. Ha a
kdzgyUl6s hatdrozatk6ptelen, az ezt kovet6 15 napon belUli id6pontban azonos
napirenddel Ujabb kozgytilest /megismetelt kozgyril6s/ kell tartani. A megism6telt
kdzgyfiles a megjelent tagok sz{m{ra tekintet n6lkUl hat1rozatk6pes.

7.1.4. Nem lehet megism6telt kiizgyfil6st tartani:

a.) a lak6sszdvetkezet egyesUl6se sz6tvSl6sa 6s megszfin6se kapcsdn
meghozand6 dontesek eset6ben.

b.) a vagyon megoszt5s vonatkozSs6ban.

A kozgyfil6s hat6rozatait a jelen l6v6 tagok tdbb mint a fel6nek szavazatlval6s nyilt
szavaz6ssal hozza. A kozgyUl6sen lakdsonk6nU hasznSlati egys6genkenU csak egy-
egy szavazatot lehet figyelembe venni. Ha a lak6s/ haszn6lati egys6g / t6bb tag
tulajdondban I haszn6lat6ban /511, akkor az adott tagok maguk kozUl kotelesek
kijel6lni a kdzgyfil6si k6pviseletre jogosult tagot. H6zast6rsak 6s kozvetlen
hozz1tartoz6k eset6n v6lelmezzik a tdbbi tag meghatalmazflsAt.
A lak6sszovetkezet tagja a lak6ssz6vetkezet mds tagjSt6l a kozgyril6si k6pviseletre
meghatalmaz5st adhat irSsban, k6t tan0 sajdtkezfi allir1sAval, lakcim6nek
feltUntet6s6vel 6s a meghatalmazott elfogad6 nyilatkozat6val ell5tva. Egy tag
kozgyUlesenk6nt csak egy meghatalmazdssal rendelkezhet.

7 .1.5. ir6sbeli szavaz6s:

A lak6sszovetkezetn6l a tagok kdzgyfil6s osszehlvdsa nelkUl- ir6sban is
szavazhatnak, ha a ddnt6s ilyen m6don meghozhato. Nem lehet ir6sban szavazni
Az Lsztv. 15. S (1) bek a-g pontjaiban meghatdrozott kerdesekben.
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Az lr6sbeli szavaz1s el6k6szit6se, lefolytatdsdnak megszervez6se 6s az eredm6ny
kdzl6se az igazgat6s6g feladata. Az igazgat6s6g az irflsbeli szavaz1sra feltett
Ugyben rovid, de a l6nyeget magdba foglal6 ir6sbeli titjitkoztat6st kdteles a tagoknak
megkUldeni, amely a ddnt6shez szUks6ges 6s el6gseges legfontosabb adatokat,
t6nyeket tartalmazza. Az lrdsos szavazAs tdrgy6t a felUgyel6 bizotts6gnak
v6lem6nyeznie kell, ezt a v6lem6nyt a tagoknak meg kell kUldeni. Az igazgatos6gi
tSjekoztat6t 6s a felUgyel6 bizotts6gi v6lem6nyt a szavazAs megkezd6se elStt 8
nappal kell a tagoknak kikuldeni. A szavaz6lapon a tdrgykor 6s a sazvazAsra feltett
k6rdes egy6rtelmfi megnevez6se mellett- igen, nem tart6zkodom- kifejez6sek
szerepelnek. A szavaz6lapon az igazgat6sdgnak ismertetnie kell a szavazAs m6dj6t,
lead5s6nak hely6t, a szavazatleaddsra rendelkez6sre 6116 id6tartamot. Az ir6sbeli
szavazils lead5s6ra 15 napot kell biztositani. Az igazgat6sSg a szavazatok
osszeszdml6l6sdrra szavazatszflml1lo bizottsSgot kdteles l6trehozni, melynek tagjai
1-1 igazgatos6gi 6s felUgyel6 bizottsdgi tag. valamint 1 nem tiszts6gvisel6
szdvetkezeti tag. A szavazatok 6szesz6ml6l6sArol jegyz6konyvet kell kesziteni. A
szavaz1s erdm6ny6r6l a szavazAsra megjelolt hat6rid6t koveto 15 napon belUl
lr6sban kell 6rtesiteni a tagokat. Az 1rtesit6sben utalni kell a hat1rozat elleni
jogorvoslati lehet6s6g 16l.

A lak6sszovetkezeti ertesites alatt a kuldem6nynek a tagok postai lev6lszekr6nybe
tort6n6 lakSsszdvetkezeti szervez6sfi , kdzvetlen tovdbblt6sdt kel | 6rten i.

8. A kcizgyfil6s r6szk<izgyfil6s form6jiban is megtarthat6.

A r6szkdzgyril6sek szavazatait ossze kell sz6mitani. A r6szkdzgyUl6sre a
kozgytil6sre vonatkoz6 szabAlyokat kell alkalmazni 6rtelemszer1en. A r1szkdzgyfil6s
kO rzete i azo n osa k a ta ge rte k ezlet kdzete ivel .

A r6szkozgyUl6s 6sszehiv6sa 6s megtartdsa ugyan az, mint a k6zgy1l6si elj6r6si
szab6lyok.

8.1. R6szkrizqvfil6s

Az alapszab6ly a kozgyfil6s megtartdsdnak m6dj6t reszkdzgyUl6sek form5j6ban is
meghat6rozhatla. Ebben az esetben meg5llapitja a r6szkdzgyfil6si k6rzeteket.

A r6szkozgyfileseket azonos napirenddel kell megtartani, 6s a szavazatokat 6ssze
kell sz5mitani.

Az alapszab6ly a r5szkdzgyUl6seket a r6szkozgyUl6si kdrzet meghat6rozott bels6
Ugyeiben 6n5ll6dontesi jogkdrrel ruhlzhatja fel, ha az igy hozott hat1rozat m6s
r6szkozgyUlesi kOrzetet nem 6rint.

A reszkdzgyUl6s hatdskor6re 6s elj6r6sAra egyebekben -ide6rtve az el6z5
bekezd6sben emlitett eseteket is- a kdzgyUl6sre vonatkoz6 szabSlyokat kell
alkalmazni.

8.1.2. A r6szkcizqvfil6s ieqvz6kdnvve

A r6szkdzgyUl6sr6l jegyz6kdnyvet kell felvenni, amelynek tadalmaznia kell:

- a r6szkdzgyUl6s hely6t 6s id6pontj6t,
- a megjelent tagok sz1m1t, valamint az indokoltan tdvoll6v6k sz6mdt,
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- a r6szk6zgyfil6s levezet6 nev6t, valamint a kUls6 meghivottak 6s megjelentek
nev6t,

- a jegyz6konyv vezet6s6vel megbizott tag nev6t,

- a h at6 rozatk6pess6g (vagy hat1rozatk6 ptel e n s6g ) m eg 6 I I a p it6sdt,
- a napirendi kerd6seket,
- a vita sor6n felszolal6k nev6t 6s a felsz6lal6s l6nyeg6t,
- a hozott hat6rozatokat,
- a jegyzokdnyv hitelesit6inek nevet.

9. Kiildcittqvffl6s

A szovetkezetn6l kUtdottgyUl6s mrikodik, megblz6sa id6tartalma: 5 6v.

A kUldotteket a szdvetkezeti tagok kdzUl a r1szkdzgyUl6sek vSlasztjdk meg , nyilt
szavazdssal, egyszerti tdbbs6ggel. A kUldottek megvSlasztds6ra a szdvetkezet
eg6sz6re vonatkoz6an a leheto legrovidebb id6tartamon belUl kerUl sor
hat6rozatk6pes rlszkdzgyUl6seken.

9.2. A ki,ildcittqvfi l6s hatdskiire:

9.2.1. A kUldottqvr.il6s hatdskor6be tartozik :

a) Az alapszab6ly j6vdhagydsa 6s m6dosit6sa.
b) Erdekkepviseleti sz6vets6gbe a bel6p6s, vagy onnan a kil6pes.
c) Dontds minden olyan k6rd6sben, amelyet a jogszab6ly nem a kozgyUl6s

kizArolagos hat6skor6be utal.
d) A tiszts6gviselok megvSlaszt6sa, felment6se, visszah[v6sa 6s

felelossegre von6sa.
e) Az 6ves kOlts6geloirdnyzat, 6s eredm6ny kimutat6s /m6rleg/

megSllapit5sa
0 lr6nyelvek meghat6rozAsa, a gazditlkod6s eredm6ny6nek a

fel haszn6lds6 16l, a fen ntartds k6ltsegei nek visel6se16l.
g) Hat{roz a gazditlkod6si alapok k6pz6s6nek a m6rt6ker6l.
h) Az elnokkel osszefUgg6sben amennyiben az f6foglalkozSsri Ugyvezeto

elnok, a munk6ltat6i jogok gyakorl6sa.

szavazati ioqqal vesznek r6szt a kUlddttqv0l6sen.

9. 2.4. A KUldottqvfil6s osszehiv6sa. meqtart6sa:

a) A kUlddttgyfil6st az igazgat6sdg hivja 6ssze. A kUldottgyfil6st szem6lyre
sz6l6 meghlv6val kell osszehlvni. A kuldottgyUles hirdetm6ny ritjdn is
osszehlvhat6. A hirdetm6nyt a lak5sszdvetkezet sajdt k6belh6l6zatiln a
,,BEM' INFO csatorn5j6n keresztUl teszi kdzz6.
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A kUldottgyfil6s hat6rozatait 6ltal6ban egyszerU sz6t6bbs6ggel nyilt
szavaz6ssal hozza.
A kUldottgyfil6s titkos szavazdssal v6lassza meg a szovetkezet elnok6t,
azigazgatos6g tagjait, valamint a felUgyel6 bizotts6g elnok6t 6s tagjait.

A tagok kUlddttgyUl6s megtartdsa nelkUl irdsban is szavazhatnak, ha
dont6s ilyen m6don is meghozhat6, kiv6ve azokat az eseteket, ahol a
jogszab6ly titkos szavazAst ir el6.
Hat1rozattl az a javaslat v5lik, amelyn6l a bedrkezett "igen" szavazatok
sz1ma teljes tag - ill. kUld6ttl6tsz6mhoz viszonyitva - el6rte a kiv6nt
sz6tobbs69et.

9.3. A ki,ildtittqvfil6s elifrSsi szab6lvai

A kUlddttgyUl6st szUks6g szerint, de legal6bb 6vente egyszer ossze kell hivni. A
kUldottgyUl6sen -tan6cskoz6si joggal- a szovetkezet bdrmely tagja r6szt vehet. A
kUldOttgyfil6st az igazgat6s6g hlvja 6ssze.

Soron kivUl is ossze kell hivni a kUldottgyfil6st, ha ezt a tagok legal6bb 10 o/o-a,vagy

a felUgyel6 bizotts6g irdsban, az ok megjeloles6vel inditvAnyozza.
A kUlddttgyfilest -annak id6pontj6t legal6bb 15 nappal megel6z6en - a napirend
kozl6s6vel kell osszehivni. Az 6sszehiv6s tort6nhet irSsban postai 0ton, vagy
k6zbesitessel, illetve hirdetm6ny 0tj5n (BEM info).

A tagok legalSbb 10 o/o-Anak ir6sbeli inditvdny6ra b6rmely ugyet fel kell venni a
napirendre, ugyanennyi tag inditv6nyozhatja, hogy a kUlddttgyUl6s vizsg6lja felUl a
szovetkezet bdrmely dnkorm6nyzati szerv6nek vagy b6rmely tiszts6gviseldj6nek
dont6s6t, illetve, hogy a kUlddttgyfil6s dontson m6s testUleti szerv hat6skdrebe
tartoz6 Ugyben.

A kUlddttgy0l6s hatArozatait 6ltal6ban egyszerti sz6tdbbs6ggel, nyilt szavazdssal
hozza.

A kUldottgyUles titkos szavaz6ssal v6lasztja meg a szdvetkezet elndk6t, az
igazgat6s6g tagjait, valamint a felUgyel6 bizotts6g elndk6t 6s tagjait.

A kUldottgyriles a kUldottek fel6nek jelenl6te eset6n hat6rozatk6pes.
HatArozatk6ptelens6g eset6n f6l 6r6val k6s6bb azonos napirenddel kerUl
megtart6sra. Az els6 kUld6ttgyUl6s meghiv6jdban fel kell tUntetni, hogy annak
hat6rozatk6ptelens6ge eset6n mikor lesz az 0jabb kUldottgyril6s Az 0jabb
kuldottgyUl6s -az eredeti napirend tekinteteben- a megjelent kUld6ttek sz1mfira
tekintet n6l kU I hat1rozatk6pes.

HatArozatkepes kUldottgytil6sen levezet6 elnokdt, jegyz6konyv vezet6t 6s a
jegyz6kdnyvet hitelesit6 k6t szdvetkezeti tagot kell megv6lasztani a kUldottgyfil6s
kezdet6n. Ezek szem6ly6re az igazgat6s5g elnoke tesz sz6beli javaslatot. A

b)

c)

a)

b)
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kttldottgyfiles nyilt szavazdssal, egyszerfi tobbs6ggel v6lasztja meg szem6lyek6nt
kUl6n-kUlon e megbizottakat.

A kUldottgyfil6s a hat1rozatokat a jelenl6v6 kUlddttek tobb mint fel6nek szavazat6val
6s nyilt szavazlssal hozza. Kivetel k6pez: azokban az esetekben, amikor az
alapszd-b6ly a titkos szavazAst lrja el6, biztositani kell a titkossdg felt6teleit. Ennek
megfelel6en ilyen e,setekben a kUlddttgyrilesen elore biztositani kell:
- a szavaz{shoz szUks6ges kUlon szob6t, vagy ha erre nincs lehet6s6g a
kUldottgyril6si teremben egy elkUlonitett r6szt, fUlk6t.

- a szavaz6lapok osszegyfijt6s6hez szUks6ges urn6t.

A titkos szavaz{s ki6rt6kel6s6t, a szavazatok 6sszesz6ml6l6sdt a kUlddttgyUl6sen
kell elv6gezni.

Nem lehet ir6sban szavazni a kUldottgvfiles hat6sk6r6be rendelt dont6sek kozUl a

10. Taq6rtekezlet

1. A tags6gi viszony keletkez6se:

1.1. A szovetkezetnek tagja lehet minden term6szetes 6s jogi szem6ly, aki az alilbbi
felt6telek egyUttes meglet6t biztositja:

a) lak6stulajdonnal lgarflzs, mrihely, uzleV vagy r6sztulajdonnal rendelkezik,
b) bel6p6si nyilatkozatban 6nk6nt k6ri tagkent val6 felv6tel6t, 6s az AlapszabSly

rendelkez6seit magAra n6zve kdtelez6en elismeri, 6s befizett az egyszeri
regisztrdci6s dljat.(A regisztr6ci6s dij 6sszeg6r6l azigazgat6sdg 6vente dont.)

c) irdsbeli kdtelezetts6gben v6llalja, hogy a Lak6sszdvetkezettel szemben
fizet6si-6s egy6b kotelezetts6geit el6irds szerint teljesiti. /ldeertve a tervezett
es t6nylegesen felmerult koltsegek h6nyad6t, valamint azt, hogy fizet6si
kotelezetts6geinek elmulasztdsa eset6n a tartozds6nak a megfelel6
illetm6nyr6sznek a Lak6sszovetkezet jav6ra t6rt6no engedm6nyez6s6vel az
i I I etm6 nyb6 | /m u n ka berbSll va | 6 levon 6s h oz hozzitj1rul. I

1.2. A tagok felv6tel6r6l a kuldottgytil6s el6tti t5jekoztat6si k6telezetts6ggel az
igazgat6s6g hat1roz.
1.3. A tagsdgi viszony a felveteli k6relem beny0jtSs6nak id6pontj6ra visszamen6
hat6llyaljdn letre.
1.4. A lak6sszdvetkezet a lak6sszdvetkezeti tagokr6l 6s nem tagokr6l,
haszon6lvez6kr6l nyilv6ntart6st koteles vezetni, amely igazolja a tags6gi viszony kezdet6t,
fenn6ll6s6ra 6s megszfinfs&e vonatkoz6, 6s jelen alapszabillyban meghatilrozott tov6bbi
szem6lyes adatokat.
1"5. Ha a lak6s, garAzs mfihely tobb szem6ly tulajdona,l h1zast6rsak, drdkds6k/
mindegyik tulajdonost6rs kerheti a szdvetkezetUnkbe tagk6nt val6 felv6tel6t, de
lakSsonk6nt, haszn6lati egys6genk6nt csak 1-1 szavazatot lehet figyelembe venni. .

2. A tagok jogai:
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2.1. R6szt vegyen a lakSsszovetkezet tev6kenys6g6ben 6s szem6lyes
kozremfikdd6s6nek vagyoni hozzdjArul6s6nak megfelel6en r6szesedjen a
lak6sszovetkezet gazddlkoddsSnak eredm6ny6b6l.

2.2. lgenybe vegye a lakdsszovetkezet 5ltal a tagok r6sz6re biztositott
szolg6ltat5qokat.

2.3. Tan6cskozdsi 6s szavazatijoggal r6szt vegyen a kdzgyUl6sen.

2.4. A lak6sszovetkezetben tiszts6get viseljen.

2.5. A lakdsszovetkezetre vonatkoz6 bdrmely k6rd6sben a tiszts6gvisel6kt6l
titj6koAatdst kerjen 6s az alapszabfllyba, valamint a kozgyril6si jegyz6kdnyvbe,
illet6leg jogaival, kotelezetts6geivel kapcsolatban keletkezett iratokba betekintsen,
tov6bb6 ezekr6l- a m6sol6si kdlts6g megfizet6se mellett - m5solatot k6rjen.

2.6. A tagok tagsSgi viszonyuk fenn6ll6sa alatt a szdvetkezet vdllalkozdsdb6l ered6
nyeres6g6b6l 6s lekotott p6nzeszkozeinek kamataibol - a kUldottgyril6s
hat5rozatdnak megfelel6en tartal6kalap ndvel6s6n keresztUl r6szesUlnek. A
tartal6kalap a tagok r6sz6re nem fizethet6 ki, felhaszndldsdr6l a kUlddttgyfil6s dont.

3. A tagok kdtelezetts6gei:

3.1, Megtarts6k az alapszab1ly rendelkez6seit, a kUldottgyUles, valamint a
szovetkezet szerveinek hat6rozatait.

3.2. Szem6lyes tev6kenysegUkkel segits6k el6 a szovetkezet eredm6nyes
mUkod6s6t.

3.3. Fokozott gondossdgot tan0sitsanak a szovetkezeti vagyon v6delm6ben.

3.4. Rendeltet6sszeruien, m6s lak6stulajdonosok 6rdekeinek megs6rt6se nelkUl
haszn6lj6k a szem6lyi tulajdonban 6116 lak6st, a nem lak6s c6lj6ra szolg6l6
helyisegeket, 6s gondoskodja nak azok karba nta rt6s6 16l.

3.5. A tulajdonSban ell6 lakdsban a tervezett 6pitkez6sr6l fel0jitdsr6l,
korszerfisit6sr6l 6rtesitse azigazgat6s6got, lehet6v6 tegye 6s tUrje, hogy a lak6sba a
lak6sszovetkezet tiszts6gviseldje vagy alkalmazottja a lak6sszovetkezet
tulajdon5ban 6116 epUletreszekkel, berendez6sekkel OsszefUgg6sben a szUks6ges
ellen6rz6s 6s a fenntartdsi munkdk elv6gz6se c6ljdb6l arra alkalmas id6ben
bejuthasson, a tag illet6leg a bentlak6 szUks6gtelen hdborltdsa n6lkUl. /lde6rtve a
klzl;,zemi m6r6eszkdzdk leolvas6s6t is. /

3.6. Az igazgat6sdg 6ltal meghatSrozott m6don befizess6k a kuldottgyfil6sen
meg6llapitott v6glegesen Stadott pflnzeszkdz, haszn6lati drj 6s kozvetitett
szolgSltat6si dij osszeg6t, legkesobb a t5rgyh6 15 napjdig.

3.7. A v6glegesen 6tadott p6nzeszkdz, haszn6lati dij es kozvetitett szolgSltat6si d'rj

id6kdzbeni megemelked6se eset6n, a hat1rozatban el6irt m6rt5kben, teljeslts6k a
kUlddttgyfil6s 6s az igazgat6sdg 6ltal el6lrl p6tbefizetest.
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3.8. a lak6s tulajdonosa /tags6gi viszonytol fUggetlenril/ koteles a birtokbav6telt6l
sz6mitott 15 napon belUl igazgat6s6gnak bejelenteni:

a) lak6sa tekintet6ben a tulajdonv6ltozdst,
b) lakcim6t, az ingatlan- nyilv6ntartdsban bdrki 6ltal megtekinthet6 szem6lyes

adatSt, illetve a nem term6szetes szem6ly nyilvdnos adat6t,
c) a lakdsdt berl6, haszn6lo szem6ly el6z6ekben meghatdrozott adat6t,
d) a lakdsban lak6 szem6lyek szflmAt,
e) haszon6lvezettelterhelt tulajdon eset6ben a haszon6lvezS szem6ly nev6t

6s adatait.

Az el6z6ekben meghat6rozott bejelentesi k6telezettseg a hasznSlati joggal
rendelkez6 tag szAmAra megfelel6en irdnyad6. Amennyiben a kdziuzemi
szolg6ltat6s, illet6leg a melegviz szolgAltat6s a dija a berl6t terheli, vagy azt a
bennlak6 szem6lyek szAma szerint kell a tagok kozott megosztani, tag koteles a
b6rl6t a rd vonatkoz! adat bejelentes6r6l t6j6koztatni. Ha a b6rl6 az igazgat6s6g
ir6sbeli felsz6lit6sa ellen6re- fizet6si kdtelezettsegenek nem tesz eleget, a
keletkezett h6tral6k osszeg6nek megfizet6s66rt az 6rintett tagnak helyt6ll6si
kdtelezetts6ge 6ll fenn t havi hdtral6kos fizet6s eset6n a tagot ir6sban fel kell
sz6litani. Tovdbbi nem fizet6s eset6n 0jabb t h6napon belUl ism6telten fel kell
sz6litani. Eredmenytelen felsz6lit6s eset6n a szovetkezet jogosult peren kivUli vagy
peres elj6rdsban 6rv6nyesiteni a kovetel6st.
A tartozts r6szletekben val6 megfizet6s6ben val6 meg6llapod6s megkdt6s6re a
szovetkezet el n6ke b6rmikor jogosu lt.

A nem tag tulajdonos jogai 6s kdtelezetts6gei:

A nem tag tulajdonost megilletik mindazok a jogok 6s terhelik mindazok a
kotelezetts6gek, amelyek a tag tulajdonost- a lak6sszlvetkezet Sltal a tagnak ny0jtott
szolgSltatdsok, a lakdssz6vetkezet v6llalkoz6si bev6telei, illet6leg ezekkel
kapcsolatos kolts6gek kiv6tel6vel - megilletik, illetve terhelik.
A kdzgytil6sen a nem tag tulajdonost a lak6s6val kapcsolatos fizet6si
kdtelezetts6gek el6ir6s6ra 6s teljesft6s6re vonatkoz6 tdrgy6vi kdlts6gvet6s 6s a
besz5mol6 napirendi pont megvitat6sa sor6n megilleti a szavazls joga.

4. A tags6gi viszony megsztintet6se

4.1. A szovetkezeti tags6g megszfinik:

a) a tag kil6p6s6vel,
b) a tagsdgi viszonynak a szovetkezet igazgatosdga r6sz6r6l torten6

megszUntet6s6vel (6 havi k6zds koltseg tartoz6sa eset6n)
c) a lakds elidegenit6s6vel,
d) a tag halSlSval,
e) a szovetkezet jogut6d n6lkUli megszUn6s6vel,
0 kiz616ssal

Az igazgatosSg kizlrhatla azt a tagot, aki neki felr6hat6 modon a szovetkezet
6rdek6t s0lyosan s6rt6 vagy vesz6lyeztet6 magatart6st tan(sit. llyennek min6sUl a
szdvetkezet 6s tiszts6gvisel6k j6 hirnev6nek megs6rt6se, a szdvetkezet vSllalkoz6si
tev6kenys6g6nek akadiiyoztatdsa. A kiz1r1st t6rgyal6 igazgat6sdgi Ul6sre a tagot
meg kell hivni. Akiz1rohat1rozatellen b[r6s6gi 0t ig6nybevetel6nekvan helye.
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g) Ha a kil6pett tag a lak6st, ill. a tulajdon5ban 5116 nem lak5s celjtra szolg6l6
helyis6get I garlzs, m ri hely/ nem idegen [ti el, a lak6hitz fen ntart6s6val
ka pcsolatos fizet6si kotelezetts6ge, tov6 bb6 az en nek biztos iteka kent
adott engedm6nyezS nyilatkozata tovdbbra is 6rv6nyben marad.
Ha a tags6gi viszony kilepessel vagy kizflr6ssal megsz0nik- a t0lfizet6s

' kiv6tel6vgl- a volt tag a szovetkezetrbsz6re teljesitett befizet6s6nek
visszat6rit6s6t a szdvetkezetb6l, nem kovetelheti.

h) A nem szdvetkezeti tagok a szdvetkezet 6ltal nyfjtott szolgSltat6sok
haszn6lati d'rj6nak a kdzvetitett szolgSltat6si dijakkal csokkentett 6rt6kenek
20%-al felemelt 6sszeg6t tartoznak a szdvetkezetnek t6riteni.

i) A tagsdgi viszony megszfin6se eset6n a volt taggal (orokdsevel) el kell
sz6molni.
Ha a tags6gi viszony kil6p6ssel, vagy kiz6r6ssal megsz(nik, - a trilfizet6s
kivetelevel- a volt tag a szdvetkez.et r6sz6re teljesitett befizet6sek
visszat6rit6s6t a szdvetkezett6l nem kovetelheti.

Ha a szdvetkezeti tag, vagy a nem tag tulajdonos lak6s6t elidegeniti, 0gy szdnd6k6t
a lak6sszovetkezettel val6 elszdmol6s celj6bol, az igazgat6s6gnak a szerz6d6s
megkot6se el6tt koteles bejelenteni. A lakds elidegenlt6s6vel a tags5gi viszony is
megszrinik. Az igazgat6sdg a bejelentesr6l 6s a szdvetkezettel szembeni
tartoz6sokr6l, ezek osszeg6r6l, illet6leg annak kiegyenllt6s6r6l koteles igazoldst
adni, amelyet az elidegenit6sr6l sz6l6 szerzod6shez csatolni kell. A szdvetkezeti tag,
illetve nem tag tulajdonos jogviszonya- enn6l fogva esetleges tartoz6sai - a fenti
bejelentes napjdig fennSllnak.

A lakAsdt elidegenit6 tulajdonos a szerz6d6sben meghat5rozott id6pontig, att6l
kezd6d6en pedig a vev6 kdteles a lak6sszovetkezettel szembeni fizet6si
kdtelezetts6g6nek teljesitesere, fiiggetlenul att6l, hogy a ki - es bekoltdz6s milyen
id6pontban tort6nik meg. Amennyiben az 6rintett tag, vagy nem tag tulajdonos
lakds6t a lak6sszdvetkezeti tulajdon0 6pUletr6szek miatti fel0jlt6si, korszerUslt6si,
vagy pAlyilzati t6mogatSs0 hitel terheli, az elidegenit6si tilalom al6li felment6s
Ugy6ben azigazgat6sdg kdteles kell6 korUltekint6ssel 6s gondossdggaleljdrni.

Az igazgatos6g eljdr6s6nak befejez6s6ig az erintett lak6sra az elidegenitesi tilalom
6ll fenn.

Tag6rtekezlet:
Az alapszabSly a tagok lak66pUletenk6nt
kozdss6geit tagertekezletnek ismeri el.
llakoh{zank6nt /

/lepcsoh6zanklntl szewez6do
A tag6rtekezletek kozetei:

6.1.
V5ci M. u.32-34" sz.
V6ci M. u. 7-9. sz.
V6ci M. u. 63-65. sz.
Benedek E. u.7-11. sz.
Dr. Szabolcs Z. u.2-5. sz.

6.2.
Vdci M. u.2-4. sz.

Osszesen: 389 lak6s
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V6ci M. u. 6-8. sz.
Vdci M. u. 10-18/A. sz.
V6ci M. u.36-44. sz.
Vdci M. u. 46-56.s2. osszesen : 374lak6s
6.3.'.
Vdci M."u. 13-23. sz.
Vdci M. u.25-39. sz.
Vdci M. u.41-55. sz.
V6ci M. u.68-74. sz. osszesen: 423lak{s

6.4.
SzUrcsap6 u.2-4-6. sz.
Bem J. u.2,15,27 sz.
Stromfeld A. u.21-25. sz.
Stromfeld Au. 27-33s2. dsszesen : 381 lakSs

Osszes lak6ssz5m: 1567 lak6s

Sz6vetkezetUnkben a tag6rtekezlet 6pUletenk6nt 5 6vi id6tartamra nyilt szavazdssal,
egyszerU sz6tdbbs5ggel 2 fd kUldottet vdlaszt.

10.1. A taq6rtekezlet ioqosult:
-a lak66pUletben /l6pcs6h6zban/ felmerult k6rd6seket megvitatni, arr6l az
igazgatos6g fel6 v6lem6nyt, javaslatot beterjeszteni. A tag6rtekezlet a
megjelent tagok 6s nem tagok szAm1ra tekintet nelkiil hatArozatk6pes,
6ll6sfoglal6sait, javaslatait egyszerU szotobbs6ggel nyilt szavazdssallpzza.
-a tag6rtekezleti korzetben l6v6 lak66pUletben (lepcs6hdzban) a tagok 6s nem
tagok haszn6latdban 16v6, de lak6sszovetkezeti tulajdonban 6116 helyis6gek
hasznositSsa tekinteteben v6lem6nyt nyilv6nithat.
- a kdzds helyis6gek takarltdsa 6s a t6li h6 eltakarit5s6nak rendj6t

meghat5rozni.
- a h1zuend betart6sa 6rdek6ben a szuks6ges int6zked6seket megtenni.

Tag6rtekezletet kell dsszehivni egy-egy mfiszakilag elkUl6nfthet6 6pUlet (lepcs6hdz
stb.) tagjai tobb mint 10 o/o-Anak-t6ma megjelol6s6vel- irSsan k6rt igenye alapjdn.
A tagertekezlet dsszehlvds6nak szab6lyai megegyeznek a k6zgyril6s oszehlv6s6nak
szab5lyaival.

1 1. A lakissziivetkezet tiszts6gvisel6i

1'1.1. Azlsazsat6sils

Azigazgat6s6g a szovetkezet operativ vezet6 testUlete, melynek of tagja van.

Az igazgat6sdg tagjainak szovetkezeti tagoknak kell lenniUk, kdzUlUk 2 fo itllhat
munkaviszonyban a szovetkezettel.

A v6rlasztott tagok tart6s akadillyoztat6sa eset6re az igazgat6s6g folyamatos
mfikodes6nek biztoslt6sa 6rdek6ben k6t f6 p6ttagot vSlaszthat a kUlddttgyfil6s.
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Az igazgat6s6g tagjainak megv5laszt6sa titkos szavazdssal a kUldottgy(l6sen
tort6nik, 5 6ves id6tartamra.

11.2. Az iqazqat6siq hat6sktire 6s feladatai

Az igazgat6s6g a kUldottgyril6s hatfirozatainak megfelel6en ir6nyitja a szovetkezet
tev6kenys6g6t. Kialakitja es ir6nyitja a szdvetkezet munkaszervezet6t, gyakorolja a
Szervezeti 6s MUk6d6si SzabSlyzat 6ltal hatdskorebe utalt munk6ltat6ijogokat.
Az igazgatosSg d6nt 6s intezkedik minden olyan Ugyben, amelynek elddnt6se nem
tartozik a szovetkezet m6s szerv6nek hatdskor6be. Tev6kenyseg66rt a
kUldottgyril6snek tartozik feleloss6g gel.

Azigazgatosdg 6vente.egyszer sz6mol be a kUldottgyUl6snek a szovetkezet vagyoni,
p6nzUgyi 6s jdvedelmi helyzet6r6l, valamint az igazgat6s6g tev6kenys6g6r6l. A
kUldottgyril6s el6 terjeszti a szdvetkezet zArszAmad5s6t 6s a kdvetkez6 6vi
kd lts6 g e | 6 ir 6ny zatot.
Az igazgatos6g tagjai sorSbol 2 tagot v6laszt, akik a munkSltat6i jogok gyakorl6sa
sordn jogosu ltak az igazgatosdg i el nok m u n kaszerz6d6s6nek alAir1shra.

Az iqazqat6s6s tev6kenvs6q6nek ell6t6sa sor6n:

a.) gondoskodik a szdvetkezet 6s a tagok 6rdekeinek v6delm6rol, az 6pUletek es
egyeb l6tesitm6nyek birtokbev6tel6n6l a szovetkezet k6pviselet6r6l, a szavatossdgi,
k5rt6ritSsi es egyeb ig6nyek 6rv6nyesit6s6r6l,

b.) gondoskodik az 6pUletek Sllag6nak rendszeres felulvizsg6lat6r6l,
karbantartds616l, Uzemeltet6s616l,

c.) gondoskodik a fel0jit6si munk6k el6kesz[teser6l es megval6sit6sdr6l,

d.) kidolgozza a szdvetkezet 6ltal saj6t eszkdzei kieg6szit6s6re felveend6 kolcsdn
eset6n a kolcsdn osszegszerfis6g6t meglapoz6 mUszakilag alAtdmasztott adatokat,
a kolcson fedezet6nek, a visszafizet6s rendjenek, valamint fel0jit6si kolcsdn eset6n
a tu lajdonosok fizet6si kotelezetts6gei nek felt6teleit,

e.) gondoskodik arr6l, hogy a szovetkezet a kdlcsdn visszafizetesi kotelezetts6g6nek
eleget tegyen,

f.) eljdr a fizet6si kotelezetts6g6t nem teljesit6 tagokkal szemben,
g.) a szovetkezeti tulajdon ir6nti felel6ss6ggel gondoskodik a szovetkezeti vagyon
kezel6s616l, meg6v6s616l, gyarapit6s616l,

h.) a kovetkezo 6vi fel(jitSsi alap eloirAnyzat ismeret6ben gondoskodik a kUldnbdzet
tart6s lekot6s6rdl,

i.) gondoskodik a tagok 6ltal nem haszn6lt kdzos helyis6gek es l6tesitm6nyek
hasznositdsS16l, b6rbe adds616l,

,.) gondoskodik a szovetkezet vagyon6nak, bev6teleinek 6s kiad6sainak a
jogszab6lyi el6irdsoknak megfelel6 nyilv6ntart6sd16l,

k.l az Uzemeltetesi koltsegeket 6rinto 6remel6s m6rtek6nek ar6nydban elrendelheti
a hasznSlati dij megemel6s6t, illetve a p6tbefizet6st.
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A szdvetkezet eg6sz6re kiterjed6en az igazgat6sdg feladatkdr6be tartozik:
- a szdvetkezet Szervezeti es Mrikdd6si Szabdlyzatflnak elk6szlt6se,
- a munkaszervezet irdnyitdsa 6s ellen6rz6se,
- a .kUldottgyfil6s Osszehiv6sa, gondoskodds azok el6k6szites6r6l 6s
lebonyolit6s6rol.

11.3. Az iqazqat6s6q mfikiid6s6nek szabSlvai

Az igazgat6s5g Uleseit 6ves ritemterv szerint, 2 havonta tartja. RendkivUli
igazgat6s6gi Ul6st az igazgat6s6g elnoke, t6vgllete eset6n a helyettesit6s6vel
megbizott igazgat6sdgit tag hivhat 6ssze.

Az utemterv szerint megtart6sra kerUl6 igazgat6sSgi Ul6sek id6pontj6t megel6z6en 8
nappal az igazgatosdg tagjai r6sz6re a megt6rgyal6sra kerUl6 napirendi pontok
feltUntetes6vel lrSsos meghiv6t kell kUldeni.

RendkivUliigazgatos6gi Ul6s osszehivdsa eset6n azigazgat6s6gi tagokat legalSbb 3
nappal az Ul6s idopontja el6tt -az osszehlvds okainak kozl6s6vel- ir6sban kell
6rtesiteni.
Az igazgatos5g Ul6seire -a t6rgyalt t6makdrok term6szet6nek megfelel6en- az
igazgat6s6g a szdvetkezet bdrmely tagj6t vagy alkalmazottjSt a t6rgyalt k6rd6sek
megold6sa 6rdekeben meghivhatja. Az igazgatosdg Ul6sein a felUgyel6 bizottsdg
elndke ill. helyettese tan5cskoz6sijoggal vesz r6szt.

11.4. Az iqazqat6s6si Ul6sek iesvz6ktinvve

Az igazgatos6g Ul6sei16l minden esetben jegyz6kdnyvet kell vezetni. A
jegyz6konyvnek tartalmaznia kell :

- azigazgatos6gi Ul6s d6tum6t 6s hely6t,

- a megt5rgyalt t6mdkat,

- az elhangzott velem6nyek, hozz6sz6lSsok l6nyeg6t,
- a meghozott hatdrozatokat,
- az esetleges ellenv6lem6nyeket, amelyek a meghozott hat6rozattal vagy
hatdrozatokkal szemben elhangzottak, az ellenv6lemenyt nyilv6nit6 igazgat6sdgi
tag(ok) szem6ly6nek megjelol6s6vel.

A jegyzokdnyvet azigazgat6s6g egy, az Ul6sen jelen volt tagja aldlr6s6val hitelesiti.

11.5. Az iqazsat6sSq elndke

A sz6vetkezet torv6nyes k6pviseldje az elnok, aki egyUttal azigazgatosdg elndke. Az
elnok a szdvetkezet mUkdd6s6t 6s gazd6lkod6s6t -a jogszab6lyok 6s az alapszab5ly
keretei kdzdtt- a kUlddttgyfil6s, valamint azigazgat6s6g hatArozatainak megfelel6en,
szem6lyes feleloss6ggel ir6nyitja. Tev6kenys6g6r6l az igazgatos6gnak kdteles
rendszeresen beszdmolni.
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Felette a munkdltatoi jogokat a kUlddttgyUl6s gyakorolja.

11.6. Az iqazqat6siq elniik6nek f6bb feladatai:

-:
a.) szervezi 6s irAnyitja a szovetkezet tev6kenys6g6t,

b.) biztosltla az igazgat6sdgnak, mint vdlasztott testUletnek szabdlyszer0 6s a
torv6nyes el6lr5soknak megfelelo m0kod6s6t, gondoskodik arr6l, hogy az
igazgat6sdgi Ul6sek az elklszitett utemterve szerint kerUljenek megtartdsra,
c.) a felUgyel6 bizottsdgi vizsg6latok 6szrev6teleit megt6rgyalds v6gett az
igazgat6s6g el6 terjeszti 6s int6zkedik az 6szlelt hi6nyossdgok megszrintet6s6re: a
megtett intezked6sekr6l ir6sban tdj6koztatja a felUgyel6 bizotts6g elnok6t,
d.) Az alapszabdly el6ir6sainak megfeleloen gondoskodik a kUldottgyfil6sek
6sszehlv5s616l: gondoskodik ezek szabdlyszerU lefolytatdsd16l, a hat6rozatok
meghozatalSnSl biztositja a jogszab6lyi es alapszabSlyi e16ir6sok betart6s6t.
e.) szervezi es irdnyitja a fenntartdssal, az Ozemeltet6ssel osszefUgg 6 gazditlkoddst,
biztositja a sz5mviteli, a bizonylati 6s a p6nzugyi rend marad6ktalan betart5s6t 6s
betartat6s6t,

f.) k6pviseli a szdvetkezetet harmadik f6llel szemben a hatos6gok el6tt.

1 2. Feliiqvel6 bizottsiq

A kUldottgyfil6s 6ltal v6lasztott 3 tag0 testUlet: - 1 fd elnok
- 2f5tag

A FelUgyel6 Bizotts6g tagja csak szdvetkezetitag lehet.
A szovetkezet felUgyel6 bizottsAgi tev6kenys6g6nek ellStds6ra a vdlasztott
szem6lyek a szdvetkezet tiszts6gvisel6i, nem v6lhatnak a szovetkezet
alkalmazottjdv6, valamint nem lehetnek az igazgatos6g tagjai, nem lehetnek az
igazgat6s6gi tagok hdzast6rsa, fel- vagy lemen6 dgon azok els6 izigleni rokonai.
Feladata a szdvetkezet eg6sz tev6kenys6g6nek, szervei mrikod6s6nek 6s
gazd6lkod6s6nak- a jogszab6lyokban el6irt m6don val6- ellen6rz6se. Munk5jA16l a
kU ldottgyU l6snek ta rtozik felel6ss6g gel 6s besz6 moldsi kdtelezetts6g gel.
A felUgyelo bizottsdg ell6tja a tagok tulajdonosi 6s 6nkormAnyzati 6rdekeinek
k6pviselet6t, ennek 6rdek6ben a szovetkezet eg6sz tev6kenys6gere kiterjed6
folyamatos ellen6rz6st v6gez. Ennek sorSn:

a.) a szovetkezet szerveinek mfikod6s6vel 6s gazddlkod5sdval kapcsolatos bdrmely
Ugyet megvizsg6lhat,

b.l az igazgat6s6got felhivhatja, hogy a jogszab6lyoknak, az alapszabSlynak vagy
m6s 6nkormflnyzati szabillyzatnak megfelel6en jdrjon el,

c.) inditv6nyozhatla az igazgat6sdg eg6sz6nek vagy egyes tagjainak felment6s6t,
felel6ss6gre von6s6t, tovdbb6 a kUldottgyfi l6s osszehivds6t,
d.) dsszehivhatja a kUlddttgytil6st, ha az igazgat6s6g nem tesz eteget erre vonatkoz6
kotelezetts696nek,
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e.) az 6ves besz6mol6 alapj6n v6lem6nyt nyilv6nit a kUldottgyilles r6sz6re a

szdvetkezet gazdtrlkod6s6r6l. E n6lkUl az 6ves besz6mol6 t6rgy6ban 6rv6nyes
hat1rozat nem hozhat6.

f.) v6lemenyt nyilv6nithat a kUldottgytil6s ele terjesztett m6s besz6mol6kr6l 6s
jelentesekrol is,

g.) javaslatot tesz a kUldottgyUl6snek a tiszts6gvisel6k dijaz6s6nak meg6llap[t5sdra,

h.) tev6kenys6gerol a kUlddttgyfil6snek legal6bb 6vente egyszer besz6mol,

i.) a szdvetkezeten belUli jogs6rt6sek, 6rdeks6relmek tigy6ben 6s a tags6gi
jogvit6kban egyeztet6st v6gez,

j.) bek6ltet6 bizottsdgkent m0kodik.

A felUgyel6 bizottsdg jogosult a szdvetkezet irataiba betekinteni, tovdbb6 a
szovetkezet tiszts6gvisel6it6l, alkalmazottaitof 6s a szovetkezeti tagokt6l
felvilSgosit6st k6rni. A felvi169oslt6s megad6sa kotelez6'

A felUgyel6 bizotts5g elnoke vagy helyettese az igazgat6s6g Ul6sein 6s a

sz6vetkezet b6rmely m5s testiilet6nek Ul6s6n tanScskoz6sijoggal r6szt vesz.

13. Jeliil6 bizotts6g
Tiszts6gvisel6k v6laszt6sa, a jelol6 bizotts6g mtikod6se.

A tiszts6gvisel6k megv6lasztds6nak el6k6szit6s6re a jelol6 bizotts6got a vdrhat6
szavazilst lebonyolit6 kUlddttgyfil6s el6tt legaldbb 90 nappal el6bb kel

megv6lasztani, illetoleg megbizni.

A jelol6 bizotts6g l6trehozds6ra az igazgat6s6g jogosult. A jelol6 bizottsSgot
szUks6g eset6n - els6sorban a 90 napos felk6szUl6si hat6rid6 miatt- azigazgat6sAg
is megbizhatja, megblz6s6t, mUkodes6t 6s tev6kenys6g6t azonban a tiszts6gviselo
v6lasztdst ell6t6 kUldottgyUles hatSrozatlval meg kell er6siteni.

A jelol6 bizotts6g l6tsz6ma 3 f6. A jelol6 bizotts6g elnok6t a bizottsSg maga v6lasztja
a tagjai sordb6l,

A jelol6 bizotts6g els6 Ul6s6n kialakitja Ugyrendjet. A jelol6 bizotts6g feladata a

lak6sszdvetkezeti tagok v6lem6ny6nek dsszegyUjt6se a tiszts6gvisel6 szem6ly6re
vonatkoz6an, illet6leg olyan tiszts6gvisel6k kiv6laszt6sa, akik alkalmasak 6s
megfelelnek a tiszts6gvisel6i feladatok ell6t6s6ra vonatkoz6 alapszab6lyi es bels6
szab1lyzatba n meg h at6 rozott sza kma i e lve kn e k.

A jel6l6 bizotts6g munk6j6r6l a kUlddttgytil6snek 6sszegz6 jelentest 6s javaslatot

tesz szem6ly 6s tiszts6g szerint a tiszts6gvisel6 jelolt(ek)re.

A jelol6 bizotts6g jeloltjein kivUl a kUldottgyfll6sen megjelent tagok tov5bbi jeldltet is
Sllithatnak.

A jelol6 bizottsdg 6s a tagok kozvetlen jeloltjei kdzul azt a jeloltet lehet vSlasztani,
akit a kUldottgyUl6s a jelenl6v6 tagok tobb mint 50 o/o-6nak egyet6rt6s6vel a
szavaz6lapra felvesz.

Titkos szavazSs m6dia
A titkos szavazAs el6k6szites6re, lebonyolltAsAra a kUlddttgyfil6sen megjelent
kiildottek k6r6b6l, a levezet6 elndk javaslat6ra (avasolt 3 f6) szavazatszed6
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(sz6mldf6) bizotts6got kell vdlasztani. A szavazatszed6 bizotts6got nyilt szavaz6ssal
a kUldottgyUl6s a jelenlev6 kUldottek tdbb mint 50 o/o-6nak egyet6rt6s6vel v6lasztja
meg. A szavazatszed6 bizotts6g elndket annak tagjai maguk k6zUl vdlasztjdk.

A tiszts6gvisel6 jeloltek szavaz6lapra tort6n6 felv6tele utdn a szavaz6lapokat el kell
k6szftijhi, azokat ki kell osztani a kuldOttek koz6tt, Ugyelve arra, hogy minden
szavazlsra jogosurlt kUlddtt igazoltan egy szavaz6lapot kapjon. A szavazatszedo
bizottsdg ezt a kUlddttek regisztr6ci6s szavaz6lapjaikon torten5 ellenjegyz6s6vel
biztositja. A titkos szavaz1shoz szavaz6fUlk6t es a szavaz1s el6tt Ures 6llapotSban
megvizsgSlt, majd hitelesitve lezfirt szavazS urn6t kell biztositani, A szavazatok
urn6ba val6 gyfijt6se, osszeszdml6l6sa a szavazatszedo bizotts6g feladata az
eredm6ny kihirdet6se a szavazatszedo bizottsdg eln0k6nek, vagy erre kijelolt
tagj6nak a feladata. A titkos szavazAs elj6rdsi szab6lyait a szavazatszed6 bizottsdg
elndke ismerteti. Ha a kUlddtt a szavaz6skor a szavaz6lapon szerepl6 tiszts6gvisel6
jelolteket elfogadja, akkor a szavazllapot vflltoztatits n6lkUl az urnfiba helyezi.
Amennyiben a szavazSlapon l6v6 egy, vagy tobb jeldlttel a szavaz6 kUlddtt nem 6rt
egyet, a neve(ket) t ttthOzza, 6s helyette mds neve(ket)t tUntet fel. Tobbes jelol6s
eset6n annyi nevet kell a szavaz6lapon v6ltozatlanul hagyni, amennyi az adott
tiszts6gvisel6i testUlet alapszab6lyban meg6llapitott l6tsz6ma, azaz e l6tszSm feletti
sz6mban kell a szavaz6lapon a jeldlteket tdrolni.

Erv6nytelen a szavazat, ha n6vAth0zits tort6nik, de mds n6v belr6s6ra nem kerUl
sor, ha a szavaz6lap b5rmely adata olvashatatlann6 vAlt, az adott tiszts6gvisel6i
testUlet alapszabfilyban megSllapitott letsz6mSnSl tdbb jeldlt szem6ly maradt a
szavaz6lapon, vagy bSrmely m6s okb6l a szavaz6lap haszn6lhatatlann6 v6lt.

Ilrv6nyesnek tekintend6 az a szavaz6lap, amelybol egyertelmUen meg5llapithat6 az
adott tiszts6gre jelolt szemely(ek) neve, az adott tisztsegvisel6i testUlet
alapszabdlyban meg6llapitott l6tsz6m6nak megfelel6 sz6mU jelolt neve tal6lhat6.
Erv6nyes az a szavaz6lap is, amelyben az adott tiszts6gvisel6i testUleti l6tsz6mn6l
kisebb szdm0, de egyebk6nt a fenti 6rvenyess6gi felt6teleknek megfelel6 szavazatok
talSlhat6k.

A titkos szavaz1s lebonyolit6s t5rgyi felt6teleinek biztosit6sa az lgazgatos6g
feladata.

Erv6nyes 6s eredm6nyes a szavazfus, ha a szavaz6lapokon leadott 6s osszesitett,
az adott tiszts6gre jeldlt szemely a hat6rozatk6pes kulddttgy(l6sen megjelent
kUlddttek t6bb mint 50 o/o-Anak szavazat6t megkapta. A tiszts6gvisel6i v6lasztSs
szdmszerU eredm6nyet jegyzokdnyvbe kell foglalni. A jegyz6konyvben fel kell
tUntetni az egyes tiszts6gekre adott 6rv6nes, 6rv6nytelen szavazatok sz1mflt,
valamint a szavaz1s sorSn mely szemelyek 6s milyen szdmban kaptak szavazatot. A
szavaz1sr6l k6szUlt jegyz6k6nyvben rdgziteni kell a szavazdsban r6szt vett kUlddttek
szAmAt, a kiosztott, illetve leadott szavazSlapok sz5m6t, tov6bb1 az 6rv6nyes 6s
ervenytelen szavazatok sz6m6t is. A jegyz6kdnyvet a szavazatszfiml{lo bizotts6g
kesziti ef 6s a szavazAs napj6n annak eln0k, tagjai irjAk alA.

A tiszts6gvisel6i titkos szavaz1s elj6r6si rendj6t kell alkalmazni a kUlddttgyUl6sen
tartott v6laszt6sokndl, valamint az idokozi v6taszt6s eset6n is.

Az id6kd/ vdlasztdson 6rv6nyesen 6s eredm6nyesen megv6lasztott tiszts6gvisel6
megbizatdsi idotartama a rendes v6lasztds megbizat6si id6tartam6ig tart. Ezt a
rendelkez6st kell 6rtelemszerUen a kUldottek megbiz6si id6tartamAra is alkalmazni.

Mand6tum vizsq6l6 6s szavazatszed6 bizottsiq:
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A bizotts6got a kUldottgyfil6s v6lasztja nyilt szavaz6ssal. Amennyiben titkos
szavazfls szerepel, feladata a tikos szavaz1s megszervez6se, a szavazatok
dsszeszdmlSlSsa 6s az eredm6ny meg5llaplt6sa. A bizottsdg elnokb6l es legaldbb
ket ta$bol all. A bizotts5g gondoskodik a szavazAs technikai el6k6szites6r6l 6s
zavartala Iebonyolit6s516L

14. ElszilmolSsi id5szak k6rd6se.
- t6rgy 6vi, fordul6nap Xll. 31.

- elszdmol6s t6rgyevet kovet6 v. 31.

- kil6p6 vagy lakdsdt 6rtekesito taggal is a tdrgy 6vet lez6r6 kUlddttgyfil6s ut6n
szdmolunk el, melynek sor6n rendezni kell a t0lfizeteseit (viz, ill. tdbblet fizet6s
el6irdsn6l) vagy tt6tralekait.

Az igazgat6s6g a fenntart6si kdltseg befizet6s6vel legal6bb 6 h6napnak megfelel6
h6tralekba kerUlt tag vagy nem tag tulajdonos lak5stulajdon5nak jelz6loggal valo
megterhel6s6t koteles elrendelni a h6tral6k megfizet6s6nek biztosit6k6ul. A
v6grehajt6sijog bejegyz6s6nek elrendel6se hat h6napnak megfelel6 hdtral6konkent
megism6telhet6.

Az igazgat6sSg hat{rozatAt a h6rtral6kos tag, vagy nem tulajdonos r6sz6re a
jogorvoslati lehet6s6g feltUntet6s6vel koteles k6zbesiteni.
Ha a bejegyz6s alapj6ul szolg6l6 h6tral6kost kiegyenlitett6k, az igazgatos6g a
kiegyenllt6st kdvet6 8 napon belUl koteles a jelzAlogjog tdrl6s6hez szUks6ges
enged6lyt kiadni, amennyiben a h6tralekos a bejegyz6ssel 6s tdrl6ssel kapcsolatos
kolts6geket megfizette,

A v6grehajtSsi jog bejegyz6s6vel 6s tdrl6s6vel kapcsolatos koltsegek a h5tral6kos
tagot, illetve nem tag tulajdonost terhelik.
A tag 6s nem tag tulajdonosokkal szemben k6sedelmes fizet6s eset6n a mindenkori
6rv6nyes p6nzkovetel6si kamatot kell felsz6mitani.

A hasznSlati ill. k<izvetitett szolgSltat6sok feloszt5sa:
A haszn6lati dij feloszt6sa lakSs m2 arlnyflban tortenik.
Elt616 felosztds:
-Viz- 6s csatornadij.

Minden lak6snak viz6r1val kell rendelkeznie. Amennyiben valamilyen okn6l fogva
nem rendelkezik viz6rAval,0gy mindaddig 1 fd 6 m3/h6 vizszilmolSsa szUks6ges.
A hideg vizes 6rdkat a lak6sszovetkezet saj6t plombdval l6tja el, melyr6l plomp6l6si
jegyz6kdnyv k6szUl.

Amennyiben a plompa vagy vizora s6rUlt ill. meghibdsodott, rigy a legrdvidebb id6n
belUl (max, 30 nap) koteles a tulajdonos 0j vizor6t szereltetni, melyet bejelent6s ut6n
a lak6sszovetkezet 0j plomb6val l6t el.

A bekot6 viz6r6k 6s a kdlts6gmegoszt6 ordk kozti vizdij kUldnbozetet m2 ardny6ban
kell felosztani.

Azigazgat6s6g Sltal megbizott munkat6rsnak joga van munkanapokon 8:00-18:00 h
kozott a lakdsokban l6v6 k6lts6gmegoszt6 6rAkat ellen6riztetni. Az ellen6rz6sr6l nem
k6teles a tulajdonost el6re tSj6koztatni.
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A b6rl6ket is ezen elj6r6s terheli.

1 5. V6l I alakozSs i tev6 kenvs6qekkel kapcsolatos fel adatok.
SzdvetkezetU n k jelen leg h6 rom fele v6l I al k ozhsi tev6kenys6get v6gez:

K6bel TV sZolg5ltatds, t6rsashdz kezel6s, ingatlan b6rbead6s.

a.) K6bel TV szolg6ltat6st a hirkdzl6si hat6s6gok Sltal jov6hagyott mindenkori
Alta 15 nos Szerz6d6si Felt6telek a lapjSn v 6gezzuk.

b.) T6rsash1z kezel6st a hatdlyos torv6nyek, mindenek el6tt a ,,2003. 6vi CXXX|ll.
Torv6ny a t6rsash6zakrol" a|apj6n v6gezzik lr5sos meg6||apod6sok alapj6n.

c.) Ingatlanok, helyis6gek, falfelUletek berbeaddsd16l az lgazgatos6g jogosult
donteni.

A b6rleti d'rj megSllaplt6s6n6l a kereslet-kin6lat etvet fett alapul venni, a szovetkezet
6rdek6t figyelembe v6ve. A bev6tel felhaszn6l6sa a haszn6lati dij csdkkent6s6re
fordithato az igazgat6s6g dont6se alapjdn.

16. Hipkezel6si takarit6si munka.
Az igazgat6s6g a hAzkezelesi feladatokat a helyi adotts6gainak megfeleloen az
alkalmazott h6zfelUgyelok munkSjdval oldja meg.

Ennek 6rdek6ben:
- meghatilrozza az alkalmazotti munkakdrben vagy vdllalkozdsi szerz6d6ssel
foglalkoztatni szUks6ges h6zfelUgyel6i ill. takarit6i l6tsz6mot, 6s gondoskodik ezen
d ol gozok alkalmazAs6 rol.

- az iroda takarit6s6ra az lgazgatos6g elnoke jogosult szerz6d6st kotni a
szovetkezet mu n kaviszonyban 6l 16 mu n kavSl laloj5val.

17. Munka 6s balesetv6delem
A szdvetkezet eg6sz mUkdd6si terUlet6tre vonatkozik a hat6lyos tdrv6nyek szerint.
Szemelyi hat6lya kiterjed a szdvetkezettel munkaviszonyban 5116 munkav6llal6kra.

a.) Munkav6delem: -karbantartoknak a foglalkoztat6snak megfelelo el6irds szerint,
igazgat6s5g elnoki dont6se alapj6n.

- h6zfelUgyel6k r6sz6re ved6kesztyfi .

all. Munkaeg6szs6gugy: a szovetkezet biztositja a rendeletben el6irt
rendszeres foglalkoztatSs ell6t6st, felUlvizsgSlatot.

b.) Balesetv6delem:

A munkavSllal6k kotelesek munkakdri leir6suk szerinti munkav6gz6sre. Az
esetlegesen bekovetkez6 Uzemi balesetet a szovetkezet elndke szUks6ge eset6n
szak6rt6 bevonds6val vizsgSlja ki jegyz6konyvet k6szit 6s a szUks6ges
i nt6zked6seket megteszi.

Vil la mos berendez6sek felU lvi zsgfilata (3/1 980/1. 30. ) N I M rend elet

- ,,A" t1zv6delmi epUletn6l 3 6vente

- ,B"-,,C" tUzv6delmi 6pUletn6l 6 6vente
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- ,,p"-,,E" tfizv6delmi 6pUletn6l I 6vente
A szovetkezeti tulajdonba l6v6 6pUlet r6szek eset6n a vizsgSlatok elv6geztet6se az
igazgat6s6g feladata.

A szem6lyi tulajdonban l6v6 ingatlanok vonatkoz6sdban a tulajdonosok feladata.
18.Tfizv6delem
Tfizv6delmi feladatok ell6t5s6t az e szabAlyzat mell6klet6t k6pez6 Trizv6delmi
Szab1lyzat alapj6n kell v6gezni. Az aktuSlis tUzv6delmi helyzetet az igazgat6s6g
6vente egyszer napirendre kell, hogy ttzze.

19. Eqvebek.
Az igazgat6sdg szovetkezetUnk gazdasdrgos tev6kenys6ge 6rdek6ben az
alkalmazottak vonatkoz6s6ban 6vente k6tszer ( 6vet z616 elszAmol6skor, 6v v6g6n)
pr6mium felteteleket dolgozhat ki. Ezen pr6mium a t6rrsashSzi v6llalkozds bev6telek
terh6re tdrtenhet.

Az igazgat6s6g Elnoke pr6mium felt6teleire illetve annak teljesril6s6re a FelUgyel6
Bizotts6g tehet javaslatot. A tobbi munkavSllal6val kapcsolatban ezen feladatok az
I gazgat6s6g elndk6t illetik.

Az 6tkez6si hozzitjiuu | 6s m 6 rt eket az i g azg at6s6g 6ve nte 5 | I a p ltja m eg.

V6gkiel6git6s eset6n a munka torv6nykdnyve az ir6nyado!

20. A Szervezeti 6s Mfik<id6si Szab6lvzat mell6kletei:
- Lelt1roz1si sza bdlyzat,
- 5z6mvitel-politikai alapelvek
- Ert6kel6si szabSlyzat
- P6nzUgyi 6s p6nzkezel6si Ugyviteli szabillyzat.
- lratkezel6si es irattSroz6si szabAlyzat.
- lratt6ri terv
- Tfizv6delmi Szab6lyzat
- Ttizv6delmi Feladatok
- Munkav6delmi utaslt6s
- lngatlan elidegenit6s eset6n alkalmazando elj5rSsi szabSlyzat.
- Fontosabb eljdr6si szab6lyok
- Szovetkezeti elndk munkakdri lefr6sa
- Gazdas6gi vezet6 munkakdri leirdsa
- Ugyint6z6k munkakdri leirSsa

- H6zfelUgyel6k munkakdri lelr6sa
- Hdzgondnok munkakdri lelrdsa
- Karbantart6k munkakori lefrdsa.

21. A szabSlvzat hat6lvbal6p6se
Alapvetd jogszabSlyok:

2004. 6vi CXV. Tdrv6ny a lak6sszovetkezetekr6l
2000. 6vi C tdrveny a sz6mvitelr6l
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22412000. (X11.19.) korm6nyrendelet az egy6b szervezetek 6ves besz6mol6
k6szit6s6r6l 6s konyvvezet6si kdtelezetts6g6r6l

2003. 6vi XCll. Tdrv6ny azad6zAs rendj6r6l

106119_Q8. (X11.26.) MT. Rendelet a lak5sc6l0 tSmogat6sokr6l (Vegrehajt5si rendelet:
7711998. (X11.27.) 6vi EVM-6vi LXXIV. Torueny az6ltal6nos forgalmi ad6rol

1996. 6viLXXX|, Tdrv6ny a tSrsas6gi ad6r6l 6s azosztal6kador6l
1990. 6vi C. torv6ny a helyi ad6rol

1991. 6vi lV. torveny a foglalkoztatAs el6segit6s6r6l
1990.6vi XC. Tdrv6ny az illet6kekr6l

1998. evi LXVI. Tdrv6ny az eg6szs6gUgyi hozzi46rulAsr6l

1997 " 6vi LXXX. Tdrveny a tdrsadalombiztosit5s ell6tdsaira 6s a mag6nnyugdijra
jogosultakr6l, valamint e szolgSltat6sok fedezet6r6l, egys6ges szerkezetben a
v6grehajt6sdra kiadott 1 95/1 997. (X|.5.) kormSnyrdndelettel

1996. 6viXXX|. Torv6ny a trizv6delemr6l

1992. evi XXll. T6rv6ny a munka torv6nykonyv6r6l

A szovetkezet tiszts6gvisel6i 6s alkalmazottai kdtelesek a hat6lyos torv6nyek,
szdvetkezetUnk alapszabSlya, ezen szervezeti 6s mtikdd6si szab{lyzata illetve a
m e | | e ke lt szabtilyzato k a I a pj5 n v6g ezn i m u n k5j u kat.

Ezen szervezeti 6s mU k6d6si szab6lyzatot szovetkezetU n k igazgatos6ga 2006. 6pri I is
18-6n megt5rgyalta 6s a612006.(04.18.)sz. hatArozatAvaljovdhagyolag elfogadta.

Kelt: Szombathely, 2006. 6prilis 1 8.


