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Jegyzőköny

A Deákvári Lakásszövetkezét Küldöttgyűléséről 
Helyszín: Vác,
Időpont: 2008. szeptember 2. 17:
Jelen lévők: 28 fő küldött, és három fő meghívott a mellékelt
jelenléti í szerint.
A Küldöttgyűlés egyetlen napirendi pontja a Szövetkezet új 
elnökének megválasztása, az eddig szövetkezeti elnök, Perjési 
József nyugdíjba vonulása miatt.
Az összes küldöttlétszám 46, jelen van 28 fő, tehát: a 
Kü1dö11gyülés határozatképes.
2008.09.02/1. Küldöttgyűlési Határozat
A jelen lévők levezető elnöknek megválasztották Perjési Józsefet. 
Igennel szavazók száma: 27 fő, nemmel szavazók száma: 0 fő, 
tartózkodott: 1 fő.

2008.09.02/2. Küldöttgyűlési Határozat
A jelen lévők jegyzőkönyvvezetőnek megválasztották  
Katalint. Igennel szavazók száma: 27 fő, nemmel szavazók száma: 0 

• tartózkodott: 1 fő.

2008.09.02/3. Küldöttgyűlési Határozat
A jelen lévők jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztották  

. ..génnél szavazók száma: 27 fő, nemmel szavazók száma: 0 
Jő, tartózkodott: 1 fő.

2008.09.02/4. Küldöttgyűlési Határozat
A jelen lévők jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztották  

. Igennel szavazók szama: 21 fő, nemmel szavazok száma: 0 fő, 
tartózkodott: 1 fő.

. levezető elnök megállapítja, hogy a két jelölt,  és 
 közül csak  jelent meg a Küldöttgyűlésen. 
 távolmaradásét, esetleges akadályoztatását semmilyen 

'-ormában nem ; erezte, ezért a Küldöttgyűlés visszalépemr.ek 
tekinti.

 megkérdezi, mi lesz, ha a szavazás  érvénytelen lesz?
--.evezet-: elnök részletesen válaszol, felvázolja az ú; abb 

pályázat kiírásának és az újabb szavazásoknak az idő- és 
Költségigényét.

 híozzászól, kiemeli, hogy  jelölt nem jelent
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meg, igy kizárja magát a szavazásból.
A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
2008.09.02/5. Küldöttgyűlési Határozat
A jelen lévők a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé 
megválasztották . Igennel szavazók száma: 27 fő, 
nemmel szavazók száma: 0 fő, tartózkodott: 1 fő.

2008.09.02/6. Küldöttgyűlési Határozat
A jelen lévők a Szavazatszámláló Bizottság tagjává 
megválasztották . Igennel szavazók száma: 27 fő, 
nemmel szavazók száma: 0. fő, tartózkodott: 1 fő.

2008.09.02/7. Küldöttgyűlési Határozat
A jelen lévők a Szavazatszámláló Bizottság tagjává 
megválasztották  Igennel szavazók száma: 27 fő, 
nemmel szavazók száma: 0 fő, tartózkodott: 1 fő.

 rövid hozzászólásában vázolja, véleménye szerint 
mennyire fontos, hogy a Szövetkezet működése folyamatos legyen. 
Kifejezi meglepetését a másik jelölt távolmaradása miatt, és 
megköszöni bizalmat.
A Levezető Elnök ismerteti, hogy az új elnök munkaszerződését és 
munkaköri leírását két küldöttnek kell aláírni.
2008.09.02/8. Küldöttgyűlési Határozat
A jelen lévők a munkaszerződés aláírására megszavazták 

génnél szavazók száma: 27 fő, nemmel szavazók száma: 0 
fő, tartózkodott: 1 fő.

2008.09.02/9. Küldöttgyűlési Határozat
A jelen lévők a munkaszerződés aláírására megszavazták  

. Igennel szavazók száma: 27 fő, nemmel szavazók száma: 
fő, tartózkodott: 1 fő.

Az Elnök felkéri a küldötteket szavazásra.
A szavazás lezajlott. A szavazatszámláló bizottság összeszámolta a 
szavazatokat.  ismertette az eredményt:  
3 szavazat érkezett, ra 19 szavazat érkezett és 6 
szavazat érvénytelen volt.
2008.09.02/10. Küldöttgyűlési Határozat
A Küldöttgyűlés tekintettel az elnök nyugdíjba vonulására és 
mandátumának lejáratára,-2/3-os szótöbbséggel hozott határozattal 
új szövetkezeti elnököt választott  (anyja neve: 

 alatti lakos 
személyében.
Az új elnök megbízatása 3 évre szól, 2008. szeptember 03. 
napjától, 2011. szeptember 03. napjáig. Díjazását a Küldöttgyűlés
havi bruttó 200.000,-Ft~ban állapítja meg.
A küldöttgyűlés felhatalmazása alapján az elnök munkaszerződését
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, 
írja alá.

Felügyelőbizottság elnöke és  küldöttQ.

 üdvözli az új elnököt és az igazgatóság 
megköszöni  eddigi munkáját.

 megköszöni a bizalmat.

h Küldöttgyűlést Perjési József bezárta 19:15-kor.

Mellékletek Idb: A Küldöttgyűlés jelenléti íve

Kelt: Vácott, 2008. 09. 02-án

nevében
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet 
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