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M e g h i v ó

A Lakásszövetkezet Igazgatósága Tisztelettel meghívja Önt, 
2oo6. május 29«-én /hétfő/ 17 órakor tartandó

Helye: CEMÜ Székház Vác, Dr.Csányl krt.16. földszint ebédlő. 
Hapirend: 1./ Beszámoló a 2oo5. évi szövetkezeti munkáról

/mérlegbeszámoló/.
2. / Beszámoló a 2oo5. év Felügyelő Bizottság tisztség-

viselői munkáról.
3. / Határozathozatal: - éves beszámolók elfogadása.
4. / Tisztségviselők létszámának^véglegesítése, Felügye

lő Bizottsági tagok választása.
Előadó: elnök

5. / Az elnök fizetésének megállapítása.
Előadó: FB.tisztségviselő

6. / Értékesítés /volt fodrászüzlet/.
7. / Egyebek.

A küldöttgyűlés eredményessége céljából, valamint mérlegelfogadás,
és napirendek fontosságára való tekintettel valamennyi bizalmit 
arra kérem, hogy a határozatképesség, szavazás eredményessége miatt 
a meghirdetett időben és helyen szíveskedjék részt venni.
Kérem az érintett bizalmit, hogy tájékoztatás céljából meghívóját 
a lépcsőházában kiragasztani szíveskedjék, hogy igény esetén a kül
döttgyűlésen bárki, mint tulajdonos részt tudjon venni.

k ü l d ö t t g y  ü,l é s r e .



Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
26oo. Vác, Sas u. 1. Tel. 3o2-558.

J e g y z ő k ö n y v

Kászült: 2oo6. május 29.-án a Deákvári Lalésfenntartó Szövet
kezet küldöttgyűlésén Vác, CEMÜ Székház Vác, Dr.Csányi 
krt. 16.

Meghívó» eredeti mellékelve.
Küldöttek létszáma: 50 fő /eredeti mellékelve/
Jelen vannak: mellékelt jelenléti iv szerint 34 fő
Meghívottak:  /ügyvéd-jogtanácsos/

 főkönyvelő 
 PB.tisztségviselő 

Perjés! József szöv.elnöke 
 levezető elnök

A szöv. elnöke üdvözli a megjelent küldött, és nem küldötteket, 
valamint meghívottakat.
Tekintettel arra, hogy a küldött létszám határozatképes, Így 
javaslatot tesz a levezető elnök ur személyére, Sümegi Andrásra.
Az ajánlást a küldöttgyűlés elfogadta: igen 23 fő, nem 2,tart. 9 fő
A levezető elnök Ur vette át a küldöttgyűlés további irányítását, 
és bejelentéssel élt, természetesen a küldöttek köszöntésével egyide
jűleg, hogy úgy Ítéli meg, hogy a Felügyelő Bizottság tisztségvise
lője hivatalból részt vesz az ülésen, azonban a "mankóként" meghívott 
kívülállót, mint magával hozott személyt, személy a küldöttgyűlésen 
nem vehet részt.
Egyébként is a törvény, valamint Alapszabály világosan fogalmaz a 
tekintetben, hogy csak a bizalmiak vehetnek részt a küldöttgyűlésen 
szavazati joggal, valamint a tulajdonoskor bármely tagja hallgatósági, 
illetve hozzászólási szinten.
Időközben a küldöttgyűlés létszáma változott,ugyanis 1 fő küldött a "meddő" vita miatt távozott.
Uj létszám 33 fő
A Felügyelő Bizottság tisztségviselőjé, mint magával hozott vendég 
/könyvvizsgáló/ jogszerinti tartózkodása, a vagy nem körül a vitához 
hozzászóltak mellette, és ellene érveltek.
A mellette érvelők szó-szólója  volt.
A vita lezárásaként a szövetkezet elnöke figyelemmel arra,hogy 
személyeskedő megjegyzések is elhangzottak nyomatékosan felszólí
totta a könyvvizsgálót a helyiség elhagyására.
Ezt követően megkezdődhetett az érdemi munka, melyszerint:

 levezető elnök Ur javaslatot tett a jegyzőkönyvveze
tőjére Vajtáné Kovács Katalin személyében.
Szavazás: 32 fő igen, nem -, tart. 1 fő.

/.
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További javaslattétel érkezett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, 
miközben újabb létszámellenőrzéssel kiderült, hogy további 1 fő elhagyta a küldöttgyűlést.
így az uj létszám: 32 fő
A hitelesítők személye , és .
Szavazás:  32 fő igen, nem -, tart. -

 28 fő igen nem - , tart. 4 fő.
A levezető elnök Ur ismertette a meghívó alapján a napirendi pontokat. Lásd: meghívó mellékelve.
A levezető elnök Ur ezt követően kérdést intézett a küldöttgyűléshez, 
hogy van-e bárkinek a napirendi pontokhoz ajánlása, ill. hozzászólása.
Az egyebek napirendi ponthoz sem ajánlás, sem észrevétel nen érkezett.
Ezt követően került sor a levezető elnök Ur felkérése alapján a napi
rend elfogadására, valamint a napirend 1. pontjának, azaz a 2oo5. évi 
szövetkezeti munka, azaz mérlegbeszámoló megtartására.
/a napirendi pontokat a küldöttek egyhangúlag elfogadták./
Szavazás: 32 fő igen, nem -, tart. -
A levezető elnök felkéri a szöv. elnökét a napirend 1. pontjának 
megtartására, /beszámoló mellékelve/.
Mégköszönve a beszámoló megtartását ? levezető elnök Ur felkéri a 
Felügyelő Bizottság tisztségviselőjét a 2. papirendi pont megtartá
sára. /beszámoló mellékelve/
E két napirendi pont között sorkerült a főkönyvelő részéről a mérleg
számok, valamint Törvény, és Korm. rendelet alapján azok mérlegszerin
ti ismertetésére.
Az elhangzott beszámolókhoz a küldöttek részéről néhány hozzászólás 
/kritika/ érkezett.

: kifogásolja, hogy az elnök necsak számszaki beszámolót 
adjon, hanem szöveges magyarázatot is adjon a mérleghez.
Hiányolja a költségvetés viselésének meghatározása nem érthető hiszen 
az úgy lenne teljes, hogy minden évben meglegyen az éves beszámolás
hoz a következő/ évi költségvetési tervezet.
Ezen költségvetési tervezetben lehet meghatározni a szükséges felújítási költség mértékét is.

 kérdést intéz a Felügyelő Bizottság tisztségviselőjéhez, 
hogy miért vállalta el az FB. tisztségviselőséget, ha egyrészt nem ért 
semmihez,/pénzügy, műszaki ismeret/, másrészt semmi sem jó.
Felveti az osztalék kérdését, mint példát, és felteszi a kérdést, 
hogy mért nem jó nekünk az, ha /nyereséget./ pénzt kapunk.

: kérdezi, miért van hiány álandóan, hol a pánz?
A kintlévőségek, hol kinél vannak, és mennyi?

: szintén a tartozókról beszél, valamint félvetette, 
a ‘bankszámláról miért nem lehet leemelni a szövetkezet részére költ
ségeket.

: felvetette, hogy ennyi kritika, és birálat álapján, 
a korábbi küldöttgyűlésen, miért nem a másik jelöltet /Heim János/ 
választották meg FB.tisztségviselőnek.

./.
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: felszólalásában elmondja, hogy az ő megítélése szerint 

kocsmai viselkedés zajlik a küldöttgyűlésen, valamint szótemelt a 
költségek, igy üzemeltetés, felújítás felemeléséről.
Egyébként gedig egyetértéssel van a vonatkozásban, hogy mint hogy 
a Felügyelő Bizottság tisztségviselője is  is je
lezte a szándékot a visszahívásáról azzal, hogy azt ne felajánlja, hanem tegye meg.
Több hozzászólás nem révén a szövetkezet elnöke megfelelő magyará
zatot fűzött az elhangzottakhoz.
- Úgy ítéli meg, hogy önmagába véve a költségvetés alapja, maga a 

konkrét előírás. Az is nyilvánvaló, hogy/kisiskolásoknak/ nagyon 
nehéz még alapérveken is magyarázatot adni.
Szükségét látja, melyet be is jelentett, hogy a költségtúllépése
ket a tulajdonoskörben befizetésre,szétosztásra kiírja.
Ezzel párhuzamosan 2oo6. julius 1-evel valamennyi területen az 
l.ooo.-Ft-os mértékig bevezetésre kerül a felújítási költségek növelése. Az állagőrzés feltétlen igényli az infláció követés 
mértékén felüli többletbefizetést»
A jelenlegi inflációs ráta megítélésem szerint habnélküli torta.
A levezető elnök ur a kérdés, és viszontválaszokat megköszönve 
szavazásra bocsájtóttá a napirendi pontokat külön-külön.

Ezt megelőzően, még  kért szót.
Kikéri magának, hogy őt laikusnak, és kisiskolásnak tartsák, azon
ban valóban egyetértését adta ahhoz, hogy "nem tudtam, nem gondoltam" 
hogy a FB*tisztségviselői feladata számos konkrét szakmai ismeretet 
igényel, mintegy beismerve összes ezen hiányosságát, azonban kifejezésre juttatta, hogy mindezek ellenére tovább kívánja a tisztséget 
ellátni.
A levezető elnök Ur több kérdést, hozzászólást nélkülözve megsza
vaztatta a beszámolókat.
Szavazás 1. napirendi ponti
Igen 2o fő, nem 2 fő, 9 fő tartózkodás.
l/2oo6. május 29. sz. határozat szerint a küldöttgyűlés elfogadta 
a mérlegbeszámolót.
Szavazás FB. tisztségviselő beszámoló 
Igen, 13 fő, nem 15 fő, tartózkodik 3 fő.
2/2oo6. május 29. sz. határozat szerint a küldöttgyűlés az FB. 
tisztségviselő beszámolóját nem fogadta el*
A levezető elnök ur a szavazást követően szünetet rendelt el./lo perö/
A szünetet követően a levezető elnök Ur létszámot ellenőrzött, melynek 
alapján kiderült, hogy újabb 2 fő távozott, s igy 29 fő maradt, mely 
küldöttgyűlés igy is szavazóképes maradt.
A 3. napirendi pont előadójaként a szövetkezet elnöke javaslatot 
tett, valamint a tagság kiegészítésével a javaslat elfogadásra ke
rült, mint fgkügyelo bizottsági tagságot illetően.
Az ajánláshoz több hozzászólás is érkezett.

 az én értelmezésem szerint a korábbi Alapszabály elfogadásakor arról döntöttünk, hogy most kelljaajd újra szavazni az éves beszámoló alkalmával, s ennek megfelelően a teljes vezetői
*/.
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tagságot illetően.
: hasonlóképpen mondandójában csatlakozott - 

néhoz.
 felvetette, és Javaslattal élt, hogy á ne 

legyen FB. tag, hiszen a régi igazgatósági tagsága miatt Jobb volna 
ha nem keveredne bele a megítélés szerinti döntésébe, hiszen a két 
tagság merőben más "érdeket", és munkát feltételez.
A levezető elnök Ur ezen hozzászólások^mentén egyhangú szavazattal 
megválasztotta a szavazatszeéő bizottságot, melynek elnöke  

 tagjai , és 
A Felügyelő Bizottsági teendők ellátására tagjalölt Földváry térről 

 Deákvárról .
A levezető elnök Ur kérésére mindkét Jelölt ismertette ismérveit, 
azaz addigi szakmai képzettségüket, és munkájukat.
A szavazás végeredményeképpen mindkét Jelöltet egyhangúlag titkos 
szavazással választották meg tisztségükben.
A szavazatszedő bizottság munkáját ellátva, azt dokumentálva /lásd 
melléklet/ kihirdette a határozathozatalt.
3/2oo6» május 29. sz. határozat szerint a titkos szavazással a 
Jelenlévők egyhangúlag megválasztották a !B. tagjait.
A szövetkezet elnöke viszontválaszában természetesen ismertette a 
törvényi és Alapszabálynak megfelelően a szavazás szükségének mellő
zését, hiszen pontosan ismert mindenki számára a rendelkezés, s azo
kat csak azonos módon lehet értelmezni, törvényesnek tekinteni.
Figyelemmel arra, hogy a következő napirendi pontok tárgyalására 

nem került sor a levezető elnök Ur a küldöttgyűlés addigi munkáját 
megköszönve azt bezártnak tekintette.
UJabb ellenőrzés ajapján ugyanis kiderült, hogy a titkosszavazást 
követően annyian távozta a küldöttgyűlésről, hogy immáron az ha
tározatképtelenné vált.

kíf.

 
jk.hitelesítő

 
Jk.hitelesítő

 levezető elnök




