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; Jegyzőkönyv
A Deákvári Lakásszövetkezet rendkívüli küldöttgyűléséről

Helyszín: 'Földváry Károly Álalános

Időpont: 
Jelen lévők:

Vác, Nagymező utca 14.
Iskola, ebédlő)
2009. március 2. 18:00
36+1 fő küldött, továbbá 27 fő szövetkezeti tag a 
mellékelt jelenléti iv szerint.

Az összes küldöttlétszám 43 fő tehát a Küldöttgyűlés határozat- 
képes .

elnök 18:04-kor köszönti az egybegyűlteket. Tájéko
ztatta a küldötteket, hogy az igazgatóság határozata értelmében mai 
napra két rendkívüli küldöttgyűlés lett összehívva, 18:0C és 19:00 
órai kezdettel. Javasolta, hogy az első, mostani küldöttgyűlés le
vezető elnökeként fogadják el személyét. Kérte a küldötteket, hogy 
a szavazásoknál a küldöttigazolványaikat tartsák majd fel.

szövetkezeti tag és néhány közbekiabáló kérték, hogy a 
19:00 órára összehívott, a „meghirdetett második napirendi pontot" 
(sic!) hozzák előre, és annak témáját a 18:0G-i küldöttgyűlés első 
napirendi pontjaként tárgyalják.
A szövetkezet elnöke felhívta a és a küldöttek figyel
mét, hogy az igazgatóság határozata értelmében nem két napirendi 
pontról, hanem két küldöttgyűlésről van szó, külön-külön napirend
del, amire a küldöttek két, külön meghívót kaptak. Az elnök szava
zásra kértek a küldötteket arról, hogy a 18:00 küldöttgyűlést leve
zető elnöke ő legyen.
A küldöttek 33 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodás
sal megszavazták levezetőelnöknek

j egyzőkönyvvezetőnek 
mint jegyzőkönyv-hitelesítőnek

javasolta, akik a feladatot elvállalták.
A küldöttek 36 igen szavazattal, egyhangúan megszavazták levezeic- 
elnőknek

A küldöttek 35 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartóz
kodással megszavazták jegyzőkönyv-hitelesítőnek

A küldöttek 35 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartóz
kodással megszavazták jegyzőkönyv-hl te lesi tőnek

vala-
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Az elnök ismertette az küldöttekkel a napirendet;:
1. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása,

További javasolt napirendi pontok: ;
2. Határozathozatal a részközgyűlések saját felújítási számláinak

mcgnyi fásáról, . éyi • '
3. 'Határozathozatal a korábban, által előirt

pótbefizetések tárgyában folyó bírósági perrel kapcsolatban.
Az elnök kérdésre, hogy van-e valakinek javaslata a napirenddel 
kapcsolatban, nerc jelentkezett senki, ezért kérte a küldötteket, 
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.;
A küldöttek 35 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül elfogadták a napirendet.

Az elnök ismertette a 2008. májusi küldöttgyűlésen történt alapsza
bály-módosítás, valamint, hogy a küldötteknek most megküldött, szöv
eg az akkorihoz képest nem változott,
rácsos egységes szerkezetbe foglalta a szöveget.

jogta-

18:25-kor küldött megérkezett, ezzel a jelenlévő
küldöttek száma 37 főre növekedett. j; •
Az elnök tájékoztatta a küldötteket, hogy felügyelő-
bizottsági tag az alábbi kiegészítést javasolta az Alapszabály 
II/c pontjához, második bekezdésként:

•„A tagot közgyűlésen, részközgyűlésen Írásbeli meghatalma
zással lehet képviselni. Meghatalmazott a taggal közös háztar
tásban élő személy, vagy közvetlen hozzátartozója lehet. Egy. 
meghatalmazott egy tagot képviselhet. Küldöttgyűlésen küld
öttet nem lehet meghatalmazással képviselni."

Az. egybegyűlteket megvitatták a javaslatot.
1/2009.03.02-KGY. számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály II/c. pontja második bekezdésként kiegészül azzal,' 
hogy: „A tagot közgyűlésen, részközgyűlésen írásbeli meghatalmazás
sal lehet képviselni. Meghatalmazott a taggal közös háztartásban 
élő személy, vagy közvetlen hozzátartozója lehet. Egy meghatalma
zott egy tagot képviselhet. Küldöttgyűlésen küldöttet nem lehet 
meghatalmazással képviselni

A küldöttek 37 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nél
kül, egyhangúan a módosítási javaslatot elfogadták.
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észrevételezte, hogy az egybeszerkesztett 2008-as Alap
szabály 3. portja nem tartalmazza a 2005-ös Alapszabály 3. pontja, 
„TEAOR 4521 Épület, hid, alagút, közmű, vezeték építése szakasz" d. 
pontjában álló szöveget, miszerint a lakászszövetkezet tevékenységi 
körébe tartózi k „Szövetkezetünk gazdálkodásának, számvitelének, 
pénzkezelésének, ügyvitelének megszervezése, végzése a gazdálkod
ási, nyilvántartási, beszámolási rend alapján."-

azt javasolta, hogy ez a mondat kerüljön vissza az Alap
szabályba. Az egybegyűltek megvitatták a javaslatot.
2/2009.03.03-KGY. számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabályba kerüljön vissza, az a mondat, hogy „Szövetkezetünk 
gazdálkodásának, számvitelének, pénzkezelésének, ügyvitelének meg-- 
szervezése, végzése a gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási 
rend alapján." • -y-
A küldöttek 34 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkod
ással a módosítási javaslatot elfogadták.

megkérdezte a küldötteket, hogy van-e még valakinek 
javaslata, észrevétele az Alapszabállyal kapcsolatban.

feltette a kérdést, hogy ha az Alapszabály 16 la
kásonként egy küldöttet irányoz elő, akkor a Kakukk utcai részköz
gyűlésben ahol 36 lakás van, miért csak egy küldött van, hiszen az 
Alapszabály szerint kettő is lehetne.

válaszában elmondta, hogy ő annak örülne a legjobban, 
ha lépcsőházanként lenne egy küldött, de még a jelenlegi küldött
létszámot is nehéz volt elérni, mert kevesen akarnak tisztséget 
vállalni. A IVK. részközgyűlésben is csak egy küldöttet választ
ottak, a IX. sz. részközgyűlés pedig - ahogy az a jegyzőkönyvükben 
is áll - „érdeklődés hiányában" nem választott küldöttet.

javasolta, hogy az Alapszabályba foglalják bele, hogy 
az elvégzett javítási, karbantartási, felújítási., munkákat a 
küldött, egy szakember, vagy helybeli lakó vegye át. Felrózta, hogy 
korábban ez nem volt szokás, és minősíthetetlenül rossz munkák 
kerültek kifizetésre. .
Az egybegyűltek megvitatták a javaslatot.

szakértő véleményét kérte. jelezte, hogy ezt és
még számos kérdés, például az utalások rendjét külön ügyviteli 
szabályzatban vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatban kellene 
szabályozni. elmondta, hogy valamennyi szabályzatot
korszerűsíteni kellene, amire már könyvvizsgáló is
felhívta a figyelmet a 2008. szeptember 11-i igazgatósági ülésen.
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A küldöttek elfogadták javaslatát. Ezt. követően 18:39
perckor az 1. napirendi pontnak megfelelően szavazás
ra bocsátotta a küldötteknek előre kiküldött 2008-as Alapszabály 
szövegét, a fenti módosításokkal.
3/2009.03.03-KGY. számú küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály 2008. évi módosításokkal egységes szerkezetbe fog
lalt szövegét, az 1/2009. 03.03-KGY. és 1/2009.03.03-KGY. számú kül
döttgyűlési határozat szerinti módosításokkal kiegészítve a Küldö
ttgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkod
ással elfogadta.

a 2. napirendi pontra térve röviden ismertetne a 
részközgyűlések önálló felújítási számláinak előnyeit és hátrány
ait, külön kitérve a lakástakarékkal kiegészített szövetkezeti hi
telfelvételi lehetőséggel. Javasolta, hogy a Küldöttgyűlés határ-- 
ozzon arról, hogy a részközgyűlések alszámláit meg kell nyitni, az
zal, hogy a .számlák feletti rendelkezési jogot a küldöttek javasla
ta szerinti igazgatósági tagok vagy elnök, és a részközgyűlés egy 
küldötte gyakorolja. A számlák nyitóegyenlegét 200 eFt-ban ■ 
javasolta megállapítani. A számlákat az eddigi felújítási számla 
terhére kellene feltölteni, esetleg legkedvezőtlenebb kamatozású 
jelenlegi bankbetét feltörésével kiegészíteni.

javasolta, hogy a májusi küldöttgyűlésig kerüljön ki
dolgozásra az egyenlegek rendezésének módszere, és a májusi küld
öttgyűlés után megszabott határidőn belül kerüljön az elszámolás 
szerinti Összeg a számlákon jóváírásra.
Az egybegyűltek megvitatták úr javaslatát.
javasolta, hogy a határozatban emeljük ki, hogy a számla egyenlegé
be bármely részközgyűlésbeli lakó betekinthet. Ezt követően az egy
begyűltek megtárgyalták a számlavezetési dij és a kamatok kérdését.

véleménye szerint a javaslat nem kellően kibogo
zott . Célszerűnek tartotta a következő közgyűlésre részletes konce
pció kidolgozását, és a javaslatot ott megtárgyalni, 
szerint az OTP mostani számlanyitási akcióját ki kellene használni, 
az egyenlegek véglegesítése az után is megtörténhet, hogy a számlá
kat megnyitották . % t I l i  1 ■:iypé; OóKysó

szerint a májusi küldöttgyűlésen lehet ezt megtárgyalni, 
bizonyosan lesz az OTP-nek akkor is számlanyitási akciója.
18:51-kor szavazásra tette fel a javaslatot, hogy az
igazgatóság a májusi küldöttgyűlésre dolgozza ki a részközgyűlések 
külön felújítási számláinak megnyitását.
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4/2009.03.03-KGY. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés felkéri az igazgatóságothogy a májusi küldöttgyű
lésre dolgozza ki a részközgyűlések külön felújítási számláinak 
megnyitását. A javaslatot a Küldöttgyűlés 36 igen el
lenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta.

A harmadik napirendi ponttal kapcsolatban ismertette
a pótbefizetések kérdését a küldöttekkel. Tájékoztatta őket arról, 
hogy a pótbefizetések jogosságát több lakó vitatta, és

FB tag a Váci Városi Bíróságra keresetet adott be az ügyben. A 
periratokat a bíróságtól utólag megkapta. Elmondta,
hogy több jogász javasolta a peren kívüli megegyezést, de ettől a 
felperes elzárkózott. Ennek okán a kérdésről szavazni nem érdemes. 
Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy az előirt pótbefizetéseket 
vitató lakók közül sokan a pénzt nem fizették be, és a bírósági 
döntésig a behajtásra nincs mód. oylV . -cl ;V:

kérdés tett fel, hogy mi értelme ezzel a napi-t
renddel foglalkozni, hiszen az Alapszabály szerint a küldöttgyűlés 
pótbefiztést előírhat. Ívj lf: . -y TV _'VV V,

válaszában elmondta, hogy a vonatkozó küldöttgyűlési 
és igazgatósági határozatokkal kapcsolatban formai hibák merültek 
fel, valamint az, hogy a jegyzőkönyvek tartalma eltér a küldött- 
gyűlésen elhangzottaktól. . o

szerint semmi értelme ebben az ügyben a szöv
etkezet pereljen. közölte, hogy a szövetkezet ebben
az ügyben alperes, nem felperes, igy nincs abban a helyzetben, hogy 
döntsön arról, hogy perel-e vagy sem.
Nagyjából 19 órára parttalan vita alakult ki arról, hogy a kérdés
ben kit milyen felelősség terhel, kinek mit kellett volna lépnie.

elmondta, hogy határozottan emlékszik, hogy a küld
öttgyűlésen arról volt szó, hogy az adott részközgyűlések fogják- :: 
elhatározni, hogy lépcsőházanként mennyi legyen a pótbefizetés. A 
küldöttgyűlés arról szavazott, hogy a gyűlés után részközgyűléseket 
kell tartani, ahol a pótbefizetések megszavazásra kerülnek majd.
Erre nem került sor, csak egy értesítést kaptak arról,hogy mennyit 
kell befizetni. V ;g- \ Vl V:

korábbi elnök is hozzászólt, aki elmondta, hogy 
„majdnem okafogyott ez a dolog, mert a Napnál világosabb, ha nagy
baniban kitekintenek, hogy egy túlköltekezésben, költségtúllépésben 
nyilvánvaló, hogy az igazgatóságban azt a döntést hoztuk, és javas
lattétellel éltünk a Küldöttgyűlésnek, hogy a költségtúllépést 1; 
pótbefizetéssel érvényesítjük. Egyébként jegyzem meg, hogy ha az -
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elnök úrnak a hozzáállása abban az irányban nyilvánul meg, hogy ma
gáévá teszi a pótbefizetés szükségét, mert költségtúllépések vol
tak, amiknek nyilvánvaló objektív okai voltak, akkor ez az ügy nem 
bírósági ügy innéttől fogva." Vitatta továbbá, hogy Biró Zoltánná 
lépése etikus volt-e, hiszen úgymond „a saját fészkébe belepi- 
szkit". Kijelentette, hogy a szövekezet nonprofit rendszerű, vagyis 
nem nyereségorientált. „Ezért ezt a pénzt nem kell jóváírni senki
nek, ezt a pénzt - hogy ha a döntés nyilvánvalóan úgy van, hogy ig
en érvényesítjük a pótbefizetést mert szükség volt rá - akkor ezt a 
pénzt annak a pár tulajdonosnak is be kell fizetnie". Álláspontja 
szerint az érdekteleség miatt alacsony részvételű részközgyűlések 
nem tudták volna elfogadni a pótbefizetéseket, ezért hozták meg az 
a döntést, hogy a küldöttgyűlés támogassa a pótbefizetés szükségét.

kérdésére kifejtette, hogy az, hogy a
szövetkezet perben áll-e val, az azon múlik, hogy

jó szándékkal van-e a pótbefizetések jogosságának 
támogatása terén./ _ ' •/fi;
A vita itt személyeskedésbe fulladt. 19:15-kor : a
küldöttgyűlést bezárta.

elnök
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