
J

/Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas spausdinimui Tinklio puslapis 12 i3 22

' 
13 straipsnis. Bendrijos neriq igaliotiniq teisinis statusas. [galiotiniq rinkimo, jg

susirinkimq Saukimo ir organizavimo tvarka
l. Jeigu pagal Sio istatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas neivyko pakartotinis visuotinis

susirinkimas ir del to bendrija negali igyvendinti savo tikslq arba kitais bendrijos istatuose
numatytais awejais, Siame istatyme ir bendrijos istatuose nustrtSrta tvarka turi bUti Saukiamas -

bendrijos nariq igaliotiniq susirinkimas (toliau - igaliotiniq susir:nkimas).
2. fgaliotiniq susirinkim4 Saukia bendrijos pirmininkas (raldyba). lgaliotiniq susirinkimas

taip pat turi bDti su5auktas, kai to reikalauja revizijos komisijrr (revizorius) arba daugiau kaip

kewirtadalis igaliotiniq. Jeigu bendrijos valdymo organas per raenesi nuo reikalavimo su5aukti

igaliotiniq susirinkim4 pateikimo dienos susirinkimo nesu5aeki4 ji gali su5aukti revizijos
komisija (revizorius) arba daugiau kaip lefviradalis igaliotiniq.

3. lgaliotiniai i5renkami daugiabudio namo- dalies (ko:puso, sekcijos) bendrijos nariq
susirinkimuose 4 metq laikotarpiui. fgaliotinio kadincijq slaidius neribojamas. fgaliotiniu
renkamas bendrijos narys. Bendrijos nariq igaliotiniq skaidius nustatomas bendrijos istatuose,
vadovaujantis pakankamo ir proporcingo atstovavimo principu.

4. fgaliotinis atstovaujaji i5rinkusiq bendrijos nariq interr:sams. Kiekvienas igaliotinis turi
po vien4 bals4. fgaliotiniq susirinkime igaliotinis kiekvienu konkrediu klausimu privalo balsuoti
pagal daugumos jo atstovaujamq bendrijos nariq vali6 pareikStq i5 anksto ra5tu arba kita forma.

5. |galiotiniq susinnkimas yra teisetas, kai jame rlelyvauja ne maliau kaip fiys

fnktadaliai igaliotiniq. Sprendimai priimami susirinkime ,lalyvaujandiq igaliotiniq .lt=*
dauguma, i5skyrus Sio istaty*mo 11 straipsnio 7 dalyje nrmatytus sprendimus.

6. Bendrijos nariai turi teisg atlaukti jiems atstovarrjanti igaliotini. Laikoma, kad

igaliotinis prarado pasitikejim4 ir yra atSaulctas, jeigu uZ jo at{rukim4 atitinkamos daugiabudio

namo dalies (korpuso, sekcijos) bendrijos nariq susirinkime pa;isake daugiau kaip puse visq jo

atstovautq bendrijos nariq. Apie sprendim4 at5aukti igaliotini br:edrijos nariai privalo nedelsdami

prane5ti at5auktajam igaliotiniui ir bendrijos pirmininkui (valdybai).

Melavau ir meluosiu, istatymus traktuosiu kaip man patinka ir naudinga.

Tokia V. Vasiliauskait6s teisyb6.

lstatymas nurodo igaliotinio rinkimq ir tvarka - skaitykite ir spreskite'
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