  Mittetulundusühing 
Korteriühistu   Lillevälja 16
PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Korteriühistu ametlik nimi on Korteriühistu Lillevälja 16   (edaspidi "ühistu"),   lühend KÜ Lillevälja 16              
1.2 ühistu asukoht on Järva maakond  Imavere vald Imavere küla postiindeks 72401; 
1.3 ühistu eesmärgiks on:
1.3.1	Imavere vallas,  Imavere külas maja nr. 16  asuva elamu ja selle juurde kuuluva  maa ühine majandamine;
1.3.2	ühistu liikmete ühiste huvide esindamine;
1.3.3	ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine:
1.4. ühistu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril; 
1.5 ühistu on iseseisev juriidiline isik. Ühistu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
      seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. Ühistu omab oma tegevuseks vajalikku 
      vara.  Ühistu on  iseseiseval bilansil ja omab pangaarvet .
1.6  oma kohustuste eest vastutab ühistu kogu oma varaga. Ühistu ei vastuta liikme
       kohustuste eest. 

2. ÜHISTU LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD.
2.1. ühistu liikmeskond on piiratud Imavere vallas, Imavere külas asuva elamu nr. 16 
 korteriomanike ringiga. Ühistu liikmeteks on, ilma sellekohast avaldust esitamata, 
 alates ühistu kui juriidilise isiku tekkimisest, kõik Imavere vallas, Imavere külas
 elamu nr.16 korteriomanikud;
2.2 ühistust väljaastumise või väljaarvamise korral toimub liikme õiguste ja kohustuste 
 lõpetamine vastavalt seadusandlusele.
2.3 korteriomandi võõrandamisel või pärimisel lähevad korteriomandi võõrandajale või pärandajale kuuluvad korteriühistu liikme õigused ja kohustused üle korteriomandi omandajale korteriomandi ülemineku hetkest.



3. ÜHISTU LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED .
3.1. Ühistu liikmel on õigus:
3.2.1	 võõrandada ja pärandada tema omandis olev korter (korteriomand) koos    korteri suurusele vastava osamaksu ja õiguste- kohustustega;
3.2.2	 hääleõigusega osa võtta ühistu üldkoosolekutest isiklikult või  volitatud esindaja kaudu;
3.2.3	valida ja olla valitud ühistu juhatusse ja revidendiks;
3.2.4	esitada avaldusi ja järelpärimisi ja saada teavet ühistu juhatuse ja revidendi tegevuse ja otsustuste kohta juhatuse poolt kehtestatud korras,
3.2.5	nõuda teistelt korteriomanikelt ja nende perekonnaliikmetelt ning teistelt majas alaliselt või ajutiselt elavatelt  isikutelt elamu valdamist, hooldamist ja kasutamist vastavuses kõigi korteriomanike huvide ning kehtivate õigusaktidega.
3.2. Ühistu liige on kohustatud:                                                                                        
3.2.1	täitma käesolevat põhikirja, ühistu juhtimise- ja kontrollorganite otsuseid ning  ettekirjutusi, kinni pidama ühistu kodukorrast;
3.2.2	tasuma asutamistasu üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja tähtajaks;
3.2.3	tasuma pärast ühist registrisse kandmist osamaksu üldkoosoleku poolt otsustatud     suuruses ühe aasta jooksul võrdsetes osades;
3.2.4	tasuma regulaarselt  vastavalt juhatuse poolt kindlaksmääratud korrale ja tähtajaks igakuiseid makseid elamu majandamise jooksvate kulutuste, kommunaalteenuste kulude  katteks, samuti sihtotstarbelisi makseid ning ühistu poolt osutatatud, ühistu eesmärkidest mittetulenevate  teenustega seoses olevate kulutuste eest; 
3.2.5	tasuma ühekordseid erakorralisi makseid elamu mõttelise osade säilimise tagamiseks hädavajalike ümberlükkamatute remonditööde katteks juhatuse poolt kehtestatud suuruses ja korras;
3.2.6	maksete mittetähtaegsel tasumisel  maksma tähtajaks tasumata maksetelt viivist  vastavalt kehtivale seadusandlusele ja vastuvõetud otsustele;
3.2.7	esitama juhatusele õigeaegselt tõeseid andmeid ühistu liikmete ja majaelanike registri pidamiseks;
3.2.8	isiklikult või oma esindaja näol võtma osa töödest, mida tehakse elamu ja selle juurde kuuluva maatüki majandamiseks üldkoosoleku või juhatuse otsusel;
3.2.9	lubama siseneda oma korterisse  juhatuse liikmel üksinda või  koos vastava eriala spetsialistidega tehniliste süsteemide rikete väljaselgitamiseks ja kõrvaldamiseks, mis võivad ohustada naaberkortereid või elamu põhikonstrukstsioone, samuti korteris olevate mõõteriistade kontrollimiseks;
3.2.10 	mitte teostama elamu konstruktsioonide ja tehniliste süsteemide ümberehitust ilma seaduste või õigusaktidega kehtestatud lubavate dokumentide esitamiseta juhatusele või juhatuselt kirjaliku nõusoleku saamiseta;
3.2.11	hüvitama õigusaktides sätestatud korras ühistule ja teistele korteriomanikele tekitatud kahju.

4. ÜHISTU VARA  JA MAJANDUSTEGEVUS
4.1 ühistu omab põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku vara;
4.2 ühistul on osakapital ja muud vajalikud kapitalid remonttööde teostamiseks;
4.3 ühistu vara moodustub ühistu liikmete osamaksudest, asutumistasudest,  
      ühistu tegevusest saadavast tulust ja muudest laekumistest;
4.4 võlgade ja viiviste sissenõudmiseks on ühistu juhatusel  õigus pöörduda kohtusse;
4.5 ühistul on õigus võtta põhikirjaliste ülesannete täitmiseks laenu;
         4.6 omanikuga kokkuleppel võib  ühistu kasutada oma tegevuses ühistu liikmete
   isiklikke vahendeid, hüvitades omanikule vastavad kulud kulu dokumendi alusel;
4.7 majandamise kulude suuruse   kindlaksmääramisel lähtutakse liikme omandis oleva  korteriüldpinna osast maja korterite kogupinnas.  
5. ÜLDKOOSOLEK
Ühistu liikmete üldkoosolek on  ühistu kõrgeim juhtorgan
5.1. üldkoosoleku pädevusse kuulub:	
5.1.1	ühistu juhatuse ja revidendi  valimine, juhatuseliikmete  ja  revidendi   volituste ennetähtaegne  lõpetamine mõjuvatel põhjustel;
5.1.2	asutamistasu ja osamaksu ning nende tasumistähtaja määramine;
5.1.3	laenu võtmise otsustamine;
5.1.4	majandustegevuse aastakava vastuvõtmine, majandustegevuse aastaaruande ning revidendi aruande kinnitamine;
5.1.5	muude seadusandlusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;
5.2 üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
5.2.1	korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus 1 kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teavitatakse igat ühistu liiget kirjalikult  vähemlat  7 päeva enne koosoleku algust teatega trepikojas või postkastis;
5.2.2	üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole ühistu       liikmetest või nende esindajatest. Kui üldkoosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid tuleb koosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt kolme nädala jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 10 korteri esindajad  v.a. laenu võtmise otsustamine;
5.2.3	üldkoosolekul annab iga korter (korteriomand) ühe hääle;
5.2.4	otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete poolthäältega;
5.2.5	hääletamise läbiviimise korra  määrab üldkoosolek;
5.2.6	üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla juhataja ja protokollija;
5.2.7	üldkoosoleku otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest  üldkoosolekul, kui otsuses endas ei sätestata teist jõustumise tähtaega.
6. JUHATUS
6.1 Juhatus valitakse ühistu üldkoosolekul 2 aastaks 3 liikmelisena. Juhatusse võib valida isikuid väljastpoolt korteriomanike  ringi majaelnike seast.   Juhatus on alaliselt tegutsev ühistu juhtimisorgan.
6.2 juhatuse pädevusse kuulub:
	6.2.1 	ühistu üldkoosoleku otsuste täideviimine;                                                                     	6.2.2 	elamu haldamise ja majandamise jooksvate küsimuste otsustamine;                       	6.2.3 	ühistu liikmete ja majaelanike registrite pidamine;                                                                   	6.2.4	majandustegevuse aastakava ja aastaaruande koostamine ning 
           		 üldkoosolekule  kinnitamiseks esitamine;                                                                                                                       	6.2.5 	lepingute sõlmimine füüsiliste ja juriidiliste isikutega;                                            	6.2.6 	sihtotstarbeliste maksete  suurendamine ja vähendamine;                                    	6.2.7 	kohustuslike ettekirjutiste tegemine ühistu liikmetele, kodukorra 
            väljatöötamine; 
	6.2.8 	haginõuete esitamine kohtusse ja ühistu esindamine;                                              	6.2.9	muude seadustega  ja antud põhikirja pandud küsimuste otsustamine.
6.3 juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe. Juhatuse esimees  ja juhatuse liikmed    esindavad ühistut üksinda;
      6.4 juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.Otsused võetkse vastu juhatuse  liikmete lihthäälteenamusega, kõik eriarvamused protokollitakse. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab esimehe hääl. Juhatuse koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud juhatuse liikmed;
      6.5 juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees;
      6.6	juhatuse otsused ja ettekirjutused jõustuvad seadusega sätestatud korras, kui otsuses ei sätestata pikemat jõustumise aega.   Otsused pannakse välja trepikodade teadetetahvlitel. Otsused on ühistu liikmetele kohustuslikud;
6.7 ühistu konkreetse liikme kohta tehtud juhatuse otsus tuleb sellele liikmele teavitada kirjalikult allkirja vastu isiklikult või täisealise pereliikme või tema korteris elava täisealise isiku kaudu. Kui selle ühistu liikme korteris ei elata ning ühistu liikme asukoht on ühistu juhatusele  tedmata, avaldatakse juhatuse otsus või ettekirjutus kohalikus  maakonnnalehes ja teate avaldamisega seotud kulutused kannab ühistu liige.
7. ÜHISTU TEGEVUSE JÄRELEVALVE
7.1. ühistu kontrollorgan on  liikmete üldkoosoleku poolt juhatuse volituste ajaks valitav
        revident, kellel on revidendi  õigused; 
7.2. revident esitab korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks lõppenud
       majandusaasta revisjoniaruande;
7.3 Revidendil on õigus:
7.3.1	nõuda juhatuselt abi, mida ta vajab oma ülesannete täitmiseks; viibida juhatuse koosolekutel ja olla informeeritud juhatuse otsustest ja ettekirjutustest;
7.3.2    	kokku kutsuda (algatamise teel) erakorraline üldkoosolek ;
8. ÜHISTU ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE
8.1. Ühistu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusandlusega
      sätestatud korras.
8.2. Ühistu tegevuse lõpetamisel jagatakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järele jäänud ühistu vara liikmete vahel võrdeliselt nende osamaksude suurusega.










