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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készülc:

Jelei, vannak:

a DEÁKVÁRI LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET - V á c
2009. május 26-én tartott éves rendes Küldöttgyűléséről,
a Király Endre Szakközépiskola kultúrtermében

44 küldöttből 24 ffő, és 4 fő szövetkezeti tag a mellékelt 
jelenléti ív szerint Ia.lb h-kor

szövetkezeti elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy 
jelenléti iv szerint a Küldöttek több rn_nL fele megjelent, a gyűlés hatáxozat- 
képes. . - •

Az ülés megkezdése előtt bejelenti, hogy a küldöttgyűlés levezetésére előzetesen 
felkért személy más irányú elfoglaltságé nüatt a felkérést nem tudja teljesíteni, 
ezért jelenlévők közül kell választani levezető elnököt. Jelenlévőktől megkérde
zi, nogy van-e javaslata valakinek, vagy amennyiben nincs, fogadják e.i, hogy 
levezethesse a küldöttgyűlést.

leien.lévők javaslatot jnem tettek. személyét egyhangúan elfogadták.

Levezető elnök ezután javaslatot tett a jegyzőkönyvvezetőre es j jkv-hitelesítők 
személyére:

Jkv. vezetőnek:
Jkv. hitelesítőnek:

Je len lévőt 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül jkv. vezetőnek c1fogadták.
Jelenlevők 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszava
zat nélkül jkv. hitelesítőnek elfogadták.
Jelenlévők 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat
nélkül jkv. hitelesítenek elfogadták.

A levezető elnök javasolta az Írásbeli meghívóban szereplő naDirendi pontok 
sorrendjének megváltoztatását, a 3. és 1. pontok felcserélését.

A jelenlévők a küldöttgyűlés napirendjét a sorrend megváltoztatásával egyhangúan 
elfogadták. ■

Levezető elnök ezután a küldöttgyűlést megnyitotta, 
a napirendek sorrendje az alábbi:

1. napirend: Igazgatóság éves beszámolója. /írásos anyag/
2. napirend: Felügyelő Bizottság éves beszámolója.
■t. napirend: Tisztségviselők választása.
4. napirend: 200-9. év:i költségvetés tervezet.
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3. kifogásolja: a XXII. rkgy. kaputelefon kiépítési költségé
nél nem szerepel a 65. és 67. számú ház.

Elnök válaszol:
Elvileg a Kivitelezőnek 15 napon belül kellene számlázni, de még szeptemberben is 
kapott februári kivitelezésű számlát.

4. ( Könyvelő cég képviseletében) az Írásbeli gazda-
sá^^beázámolosoraihoz fűz magyarázatot, és a Képviselők által felvetett kérdé
sekre válaszol, [a beszámolóban talált számszaki hibákat pontosítva].

Elnök csatlakozva elmondja: Volt korábban a könyvelésben néhány
„lebegő" tétel, amit sehova sem lehetett sorolni, igy Igazgatósági határozat 
alapján kerülnek rendezésre- Ezek:

kb 300 eFt ÁFA tartozás, ami az APEH folyószámlán nen volt;
Volt egy könyvelésünk - egy Bérlő, aki már rég meghalt -, és ott maradt a 
30 eFt-ja.

- 'Szerepel egy „nem létező" 16. sz. Rkgy. nevében | téves
befizetésével havi 50 Ft.
Ugyancsak szerepel az I. sz. Rkgy. részéről jelentős tartozás. Történt 
részükről egy befizetés, amit a régi könyvelő nem az I. sz. Rkgy-hez 
könyvelt. Ezt helyre kell tenni."

5. a XXII. Rkgy-bér. a közös költségek lakásonkénti megállapítását, 
k ifogásol ja.'

Elnök válaszol:
2008.09. hónapban Így „kapta" a költségeket, ilí. befizetési összegeket. A 9/12 
havi előírások a LAKÁS KARTON-okon szerepeltek. Semmilyen jogcím nem volt arra, 
hogy a korábbi előírásokat felülbírálják, hogy melyek valóban eltértek az előző 
évektől. Kern csak a közös költség! előírások váltak, az idők folyamán egyformává, 
de nincs rendszer a „vízdíj-átalány" előírásokban sem. Az elkövetkezendő Időszak 
feladata lesz a lakásonként: „előírások" felülvizsgálata.

6. kritikaként jegyzi meg, hogy nem lehet a Beszámolót vélemé
nyezni, melyet a küldöttgyűlés előtt egy nappal kaptak kézhez. Aggálya van a 
„kevés idő" miatt. Az előző hozzászólásokból is kitűnik, hogy számszaki hibákat 
találtak a Küldöttek, melyekét korrigálni szükséges. A 2009. évi részJcözayülési 
költségvetési előírások alapos felülvizsgálata szükséges az elfogadás és kiadás 
előtt. .• •;
Elnök válaszol:
Van egy „múltunk", amit készen kaptunk. Elfogadtuk, hogy ennek szelekciója alap-- 
jár, kidolgozzuk a közös költségeket részközgyűlésenként.
Mivel több kérdés, észrevétel nem merült fel, a 2. napirend szerinti beszámoló 
megtartáséra kérte Levezető Elnök ?. Felügyelő Bizottság Elnökét
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II. napirend: Felügyelő Bizottság éves beszámolója.

bevezetésként megjegyzi: a Rend kívüli Küldöttgyűlésen - -j kialakult 
körülmények miatt - bejelentette, hogy nem kívánja tovább vinni az FB elnöki 
tisztséget. Ezen a Küldöttgyűlésen olyan döntés született, hogy 
mint „segítő" vigye tovább az FB elnöki „munkát" a várható tisztségviselő 
választásig. Ezért már nem készült a Beszámoló megtartására, ill. elkészítésére. 
Mostani - Elnök általi felkérésre - röviden elmondja:

FB.elnöki tevékenységének idején feladatuk volt:.'
- munkaterv készítése,..-: , ‘?\
- Szövetkezeti elnökválasztás felügyelete, támogatása.
- Felújítási és nagyobb munkák elszámolásának kontrollálása, ellenőrzése.

Ugyancsak feladatuk volt. a régi és az új elnök feljelentése kapcsán indított per
es ügyben eljárni; valamint a „Bizalmatlansági eljárás" lefolytatása [rendkívüli 
küldöttgyűlés összehívása, lebonyolításaJ. Ez ügyekben a Küldöttek tájékozottak, 
mivel a Rendkívüli küldöttgyűlésen, melyet „két részletében sikerült megtartani, 
ezek napirendre kerültek.

Levezető Elnök az elhangzott „Eb-beszámoló" után kéri a további észrevételeken, 
hozzászólásokat:

1. a Szövetkezet Kábel TV-s üzletrész sorsáról kérdez.
8; kérdezi, a Könyveld cég képviselőjétől és az Elnöktől, hogy a

2008.12.31.-i állapot elfogadható-e?

■ L- - Közben 1 tő küldött, I |20.J11 h-kor érkezik.

Elnök válaszol:
Tudjuk vállalni a 2ÖU8.12.31-1 állapotért, a mérleg összeállításáért  ̂ felelős
séget, valamint elfogadjuk azt a munkát, amit a Könyvelő cég elvégzett. Sem 
tudjuk vállalni a felelősséget vállalni azért, ami „kapott, hozott anyag", amik a 
„Nyitó összeg"-ként szerepelnek, és a 2008. szeptember előtti részletkérdésekben 
sem.

- könyvelő cég képviseletében - válaszként elmondja:
Ne^^^jlenórrzte a régi könyvelést. A 2008. év „befejezését" vállalta a Kapott 
„ada t.o k " alapján; a 2009. évet 01.01 - tői r o 1 yama bába n, a 3 éves nyitássá 1.
Tudomása szerint volt Könyvvizsgálat 2008-ban, melyet a Küldöttgyűlés elfogadott. 
A 2008. november előtti időszakra nem tud felelősséget vállalni, és ne is 
kívánják Tőle.

Mivel több kérdés, észrevétel nem merült fel, a két napirend szerinti beszámoló 
elfogadását kérte Levezető Elnök, melyet küldőttgyülés1 határozatként kell rögzí
teni a jegyzőkönyvben.

1/2009.05.26-KGY. sz. küldöttgyűlés! határozat:
A Küldöttgyűlés az Igazgatóság és Felügyelő bizottság 2008. évre! 
megtartott beszámolóját elfogadta;
20 igen szavazattal, 1 ellen szavazatra! és 4 tartózkodással.
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I. napirend: Igazgatóság éves beszámolója
elnök a kiadott írásos, anyaghoz néhány kiegészítési fűz, ami főként 

a 2008. szeptember utáni időszakról szól részéről [i. 1. sz, melléklet, „Az
igazgatóság 2008. évi munká ja") ; majd felkéri igazgatósági tagot,
hogy utána pác mondatban foglalja össze a 2008-as időszakban végzett igazgatósági 
munkájukat

beszámol az Igazgatóság munkájáról, valamint értékeli a 2008. évi 
gazdasági beszámolót, mely a jövőre nézve pozitív irányt és támpontot ad az 
újjáválasztandó Igazgatóságnak.

Kérdések, észrevételek következnek:
1. hozzászólása:

A 3. oTda_h.cz - a pénzforgalmi összesítő kimutatást tartalmazó J. sz. 
.mellékletben a „felújítás" tábla 2. sorában számszaki hiba van. A III. rkgy. 
2001. évi záró összege nem 55.411, hanem 28-5.030; Lásd; 2003. évi ktsg- 
elszámolást a tartozások összegéröl. vitatom továbbá, hogy a 2007. évi kts- 
elszámelási záró adatokat a „felújítás"-nál nem lehet elfogadni, mert azt a 
lakók tényleges előírása alapján és a tényleges költségráfordítás szerint 
könyvelték, mindig külön kellett kezelni, és a régi törvény szerint a rész- 
közgyűlések határozták el, hogy mennyi legyen az előírás. A felhalmozott 
költségtúllépések valósak, és a tartozások összegével növekednek. Ezért nem 
lehet egységesen tervezni az új előirányzatot, hanem részközgyűlésenként 
kell megnézni a tényleges állapotot. Az osztalék, kamat, bérleti dij bevé
telt az üzemeltetési ktsg. (igazg. Ktsg.) túllépésének fedezetére használta 
fel szabálytalanul az igazgatóság, nem a felújításnál, a Rkgy-ek számára. 
Ezért nem követelhető vissza a tagoktól az igazgatási ktsg. túllépésének 
költségelőirányzatban ki nem osztott része.
Helyesbítenem ke 1.1 az 5. oldal utolsó előtti bekezdésében leírtakat. Az én 
perem tárgya nem a pótbefizetés általában, hanem a IV. rkgy, tagjaként az 
igazgatóságtól kapott 2008.VII.1-től előírt havi 2950,- Ft-os üzemeltetési 
előírás költségmódositó határozatának a felülvizsgálata, amelyben benne var. 
a nekünk előirt 800,- Ft pótbefizetés is, amit nem fizettem be, és az igaz
gatóságnál még 20:07-ben megfellebbeztem, de választ azóta sem kaptam.
A részközgyűlések költségtervezetének készítési módját nem tudom elfogadni, 
mert a készítés (program) módja nem felel meg egy költségvetésből gazdálkodó 
szervezet gyakorlatának.

Az Elnök válaszol; - -
A felemlített hiányosságok feltárása, pontosítása és a következő évben való kor
rigálása, elég hossza időt igénylő munkája lesz az Igazgatóságnak. A folyamatban 
lévő bírósági perben - a pótbefizetések tárgyában - pedig a felmerült ki fogások 
egy része nem. gazdálkodási jellegű, hanem azok ELŐÍRÁSAI-val kapcsolatos formai 
kifogások. Az eljáró peres Bíró 2009. szeptemberéig a tárgyalást felfüggesztette, 
peren kivüli megegyezés reményében.

2. Jnegjegyzi, hogy május 25-én kapta meg a Beszámolót, így nem
volt idő a felkészülésre, hogy kérdéseket tudjon féltenni. Javasolja a jövőre 
r.ézve az új igazgatóságnak, hogy időben juttassák ei a küldötteknek a napirendben 
meghatározott anyagokat.

Elnök válaszol:
Másként alakul a Beszámoló kiadása, ha év elején több idő van a felkészülésre.
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III. napirend: Tisztségviselők választása.
Levezető Elnök táiékaztat-La jelenlévőket. hogy az Igazgatósági és Feiügyelöbi- 
ztcttsági tagok megbízása lejárL, illetve |és lemondott,
ezért új tisztségviselők választása szükséqes.
A Küldöttgyűlés megállapítja, hogy

és igazgatósági tagok valamint FB tag mandátuma
2005.05.29-én lejár.
itr és most megerősített,

FB elnök korábban szóban jelezte lemondását, amit 
2009. 04. 16-án írásban lemondott.

Levezető Elnök ezután elmondta, hogy az új tisztségviselők választásának 
eickészírésére az igazgatóság Jelölő Bizottságot választott, amelynek tagjai:

és Ezután felkérte a Jelölő
Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást elvégzett munká ju-król, maja 
ismertesse a Jelöltek névsorát. :

JB elnök bevezetésként elmondta, hogy ismeretei szerint a jelöltek 
kiválasztásának előkészítésére nincsenek orr-ekt^ v kritériumok, ezért a 
szabályzatokban foglalt szakmai, erkölcsi követelményeknek megfelelő 
„NYILATKOZAT"-ot készítettek, amelyet minden Jelölt tej. kitöltettek és aláírattak 
[1. 2. sz. melléklet]

Jelölő Bizottság az alábbi jelöltek SZAVAZÓlapra való felvételét kéri megszavazni, 
természetesen a Jelöltek rövid „bemutatkozása" után.

Igazgatósági tagnak:

Felügyelő Bizottság elnökének: 
Felügyelő Bizottság tagjának:

Ezután a Jelöltek röviden bemutatkoznak:

igazgatósági tagként az ujjú alakuló igazgatóságban 1 évre vállalja 
tovább tisztségének ellátását.

I 1996-2006 között a szövetkezetben, mint könyvelő volt 
alkalmazásban, nem ismeretlenek a tisztséggel járó feladatok számára. Jelenleg: 
szövetkezeti tag, küldött. " ;•

■ éve tagja a Szövetkezetnek. Közgazdászi végzettsége alapján 
már felkérték „banki aláírói" feladatra ez év elején, amelyet 2009.02.15.-töl . 
végez.

I ^szintén 3 éve tagja a Szövetkezetnek. Jelenleg biztonsági őrként 
dolgozik a Szépművészeti Múzeumban. Egyebek mellett burkoló szakmája is van, az 
építőiparban járatos.

í jogász (Cetelem Bank beiso ellenőrzési területén dolgozik]. 
zemélyében a kritikus kontroli valósul meg. | ellenzéki, de nem ellenfél"

a szövetkezet életiében. [Ez utóbbi megjegyzéssel kapcsolatban Elnök véleménye: a 
feladatokat, a felelősséget, meg kell osztani; ebben partnerek lesznek.]

5/8

mailto:lakszov@dunaweb.hu


2600 Vác, Sas u. 1.
tel./fax +36 (27) 302-558, e-mail: lakszov@dunaweb.hu, web:vacilakszov.atw.hu

Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet

^Könyvelői képesítése van, bár szakmáját nem gyakorolja, most az
IBM-aél dolgozik.

0kmányiródái tisz¿vlse 1 ő . A la i:ök képvise 1 etét tűzte ki célúi , 
ezért vállalja a tisztséget.

Fentieken kívül más jelölt neve nem merült fel.

Levezető Elnök megköszönte a Jelöltek bemutatkozását, szavazásra bocsátotta a 
Jelöltek s z a v a z ó l a p-::-: történő felvételét.

Jelenlévők 25 igen szavazattal egyhangúan elfogadták a Jelöltek szavazó la 
történő felvételét... ■ . ■ ■ t • '' ' "

Levezető Elnök ezután javaslatot kért jelenlévőktől a Szavazats; 
megválasztásához. Az alábbi személyek kerültek felkérésre:
Szavazatszámláló Bizottság elnökének:
Tagjainak:

:ánüáló Biizottsá.q

A Szavazatszámláló Bizottság tagjait egyenként 24 Igen szava- ' 
tartózkodással az egybegyűltek elfogadtat. és

Ezután SZB elnöke es tagjai a SZAVAZÓ LAF-okat elkészítet
Jelenlévőknek, majd Levezető Elnök a szavazás idejére szünetet rmn.im fosztottákr e n ae 11 ^ i

:ék

S Z A V A Z Á S
Szavazás után S2B elnök ismerteti az eredményt:
A Küldöttgyűlés

Igazgatósági tagnak:
22 igen szavazatta.,
22 igen szavazattal,
22 Igen szavazattal,
21 igen és 1 nem szavazattal;

Felügyelő Bizottsági elnöknek:
22 igen szavazattal,

■Felügyelő Bizottsági tagnak: -
22 igen szavazattal,
22 igen szavazattal

e l f o g a d t a  .
A leadott 25 szavazólapból 3 érvénytelen volt.

2/2009.05.26-KGY. sz. icöJdöttqyú'lési határozat:
A Küldöttgyűlés Igazgatósági tagnak 2009.05.25-1 hatál Jva' v -■

Felügyelő bizottság elnökének 20Ó9.05.26-i hatállyal 3 évre
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' Feliigye^^b^o^sá^^taenak 2009.GS.26-i hatállyal 3 évre 

megválaszotta.,

Levezető Elnök gratulál az újonnan megválasztott igazgatósági és felügyelő bi
zottsági tisztségviselőknek.

IV. napirend: 2009. évi költségvetés.

Levezető Elnök - javaslata alapján, amellyel jelenlévők egyetér
tenek - telefonon konzultált megbízott szövetkezeti jogásszal
a költségvetés elfogadásának jogi kérdésében. A Küldötteknek tudni kell az 
„előirányzatok" eldöntéséhez;

.• -A lépcsőházi áram és közös vizdlj az eddigi számlákon alapul. Áramot áta
lánydíjban. fizetünk. Azokkal a számlákkal kell dolgozni, amit az ELMÜ hó
napról hónapra megküld. Ahol jelentős, túlfogyasztások vannak, menet közben 
ki kei_ deríteni az okokat.

* '-Kötelezd „Kémény felülvizsgálat" költségét tény.számok alapján keli figye
lembe venni. A használaton kívüli kémények megkeresésével, kiiktatásával 
lehetne ezen költségeket csökkenteni.

1 • „Közös vízdíj" elszámolásának gyakorlatát ki kell vizsgálni. Ahol van 
-melegvíz, ott a hideg vízzel együtt - a Főmérő alapján készített - viz- 

Vmüszámlából levonják a vízórával rendelkező lakók által befizetett viz- 
díjat; valamint levonják azt a díjat amit a vízóra nélküli lakók befizet- 

. -nek; a maradék a „közös vizdíj" címen van nevesítve; ennek összege nagyon 
változó, de általában mindenféleképpen kivizsgálást igényel.

A Küldöttek is felvetik a víztüjátalánnyal szembeni kételyeiket, amelyet 2009-t:e 
szigorúbban állapítottak meq.
Elmondottak ismeretében Levezető Elnök felteszi szavazásra:

'A Küldöttgyűlés a 2009. évi költségvetési, tervet fogadja el, azzal a kitétel
lel, hogy a Részközgyűlések a költségvetési félév végéig határozzanak az őket 
érintő felújítási, és üzemeltetési költségekről, kivéve az igazgatási költsé
get, amelyet a Küldöttgyűlés most fogadjon el.

A szavazás eredménye: 25 igen szavazattal, egyhangúan elfogadva.A

3/2009.05.26-KGY. az, küldóttqvülési határozat:
■■.Küldöttgyűlés a 2009. évi költség tervezecet elfogadja azzal a kitétlellel, 
hogy az egyes Részközgyűlések a költségvetési félév végéig határozzanak a 
saját költségelőirányzataikról. Az Igazgatási költség sajátos volta miatt, 

:.az igazgatási előírás a Rkgy-ektűl függetlenül, egységesen 1000 Ft/nó/lakás 
. lesz. . -_■■■ ■. a . .

levezető Elnök ezután felkérte a Küldöttgyűlésen jelen lévő bizto
sítási szakértőt, hogy tájékoztassa jelenlévőket a társasházi és lakásszövet
kezeti „épiiletbiztositás" szükségességéről, a felmerülő közös kockázatokról, és 
károk megtérítéséről.

AB Aeuon biztosítási szakértő röviden tájékoztatta -jelenlévőket a

7/8

mailto:lakszov@dunaweb.hu


Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1.
tel./fax: +36 (27) 302-558, e-maü: lakszov@dunaweb.hu, web: vacilakszov.atw.hu

lehetőségekről, és együttműködését ajánlotta fel a biztosítási ügyek intézése 
tekintetében. ■ .

szólal fel végül:
Köszöni a volt FB tagjainak munkájukat. Az elmúlt időszak eseményeire utalva ki
jelenti: ha bárki összegyűjtötte volna a tagok 10 %-inak aláírását, ugyan így 
kiállt v o Ina me 1 e t te. Mi nder. kinek j ó e g é s ■/. séget kíván.

A Levezető Elnök megköszönte a részvételt, az ülést 20,s[i h-kor bezárta.

..evezető Elnök

í&-

jí v .mteiesito Jkv.hitelesítő
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet

< N é v >
Vác
<Cím>
2600

Meghívó

a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet éves rendes Küldöttgyűlésére 

Tisztelt <Név>!

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága tisztelettel meghívja Ont éves rendes 
küldöttgyűlésre.

A gyűlés helye: Király Endre Ipari Szakközépiskola
(2600 Vác, Naszály út 8.) kultúrterme

Ideje: 2009. május 26. (kedd) 18:00-óra

Napirend:

1. Igazgatóság éves beszámolója
2. Felügyelő Bizottság beszámolója
3. 2009. évi költségvetés
4. Tisztségviselők választása

Tisztelettel megkérjük, hogy a meghívó másodpéldányait a lépcsőházakban kifüggeszteni 
szíveskedjen a lakótársak tájékoztatása végett.

Kérjük, hogy jelenlétével feltétlenül tisztelje meg a Küldöttgyűlést!

Kelt: Vácott, 2009. május 12.

elnök
Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
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