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J É G  Y Z Ő K 5 N Y V
Készült: a DEÁKVÁRI LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET - V á c

2011. május 26-án tartott éves rendes Küldöttgyűléséről., 
a Király Endre Szakközépiskola kultúrtermében

Jelen vannak: 48 küldöttből 26 fő, jogi képviselő és 1 fő
szövetkezeti tag a mellékelt jelenléti iv szerint 18.^  h-kor

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

Az ülés megkezdése előtt bejelenti, hogy a küldöttgyűlés levezetésére levezető 
elnököt kell választani. Jelenlévőktől megkérdezi, hogy van-e javaslata valaki
nek, vagy amennyiben nincs, fogadják el, hogy levezethesse á  küldöttgyűlést.

Jelenlévők javas latot nem tettek, személyét egyhangúan elfogadták.

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

Jkv. vezetőnek:
Jkv. hitelesítőnek:

Jelenlévők 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat
nélkül jkv. vezetőnek elfogadták.
Jelenlévők 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül jkv. hitelesítőnek elfogadták.
Jelenlévők 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellen-
szavazat nélkül jkv. hitelesítőnek elfogadták.

A napirendi pontokkal kapcsolatban a levezető elnök javasolta, hogy a gyűlést a 
SOLANOVA PROJEKT-ről szóló tájékoztatóval és annak megvitatásával kezdjék.
A jelenlévők a küldöttgyűlés napirendjét a változtatással együtt egyhangúan el
fogadták.

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

1. napirendi pont: SOLANOVA PROJEKT-ről szóló tájékoztatás.
2. napirendi pont: Igazgatóság éves beszámolója a 2010. évről, 

/kiadott Írásos anyag: 2. melléklet/
3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója.0
4. napirendi pont: 2011. évi költségvetés.
5. napirendi pont: Alapszabály és az SzMSz jogszabályváltozások miatt 

szükséges módosításai, /kiadott írásos anyag: 3. melléklet/
6. napirendi pont: Lakásszövetkezeti tulajdon hasznosítása.
7. napirendi pont: Jelölő Bizottság felállítása.
8. napirendi pont: Szövetkezeti gondnok-problémák megbeszélése.
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1. napirendi pont: SOLANOVA PROJEKT-ről szóló tájékoztatás
elnök ismerteti a SOLANOVA komplex épületfelújitási tevékenységét, 

a technológiai követelményeket, az energia-megtakarítás paramétereit. Elmondta, 
szándéknyilatkozat szükséges, hogy a DLSZ elfogadja a fejlesztési koncepciót, 
valamint hozzájárul - a 40 % önrész vállalásával - a projekt megvalósításhoz.

1/2011.05.26-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Küldöttgyűlése szándék-nyilatkozatával el
fogadja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Épület fenntartási 
K+F Alapítvány koncepcióját, és hozzájárul, hogy a XXII. részközgyűlés (Vác, 
Nagymező utca 63-77.) valamint a XXIII. részközgyűlés (Vác, Nagymező utca 47-61.) 
40%-os önrész vállalásával a Solanova Projektben részt vegyen.
Igennel szavazók száma 26 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő.

2. napirendi pont: Igazgatóság 2010.éves beszámolója
továbbiakban a kiadott Írásos anyaghoz (2. melléklet)
űz :

- a K&H Bank vezeti a felújítási számlákat, számlavezetési díj nélkül, amellett
hogy az üzemeltetési számlát is ő vezeti. tájékoztatta a jelenlévőket a 
bank által tervezett további kedvezményekről.

- kitért a felújításokkal kapcsolatban a hő- és tetőszigetelési problémákra. 
Ismertette a küldöttekkel a tetőszigetelésekről készített műszaki szakvéle
mény tartalmát, a hibák okait. A korlátozott pénzügyi lehetőségekre és az 
egycsöves fűtési rendszer szabályozhatatlanságára való tekintettel javasolta, 
hogy a közeljövőben szükséges tetőszigetelések fordított rétegrendben, két 
munkaütemben készüljenek. Első ütemben a vízszigetelést szükséges megvalósí
tani, majd később, a második ütemben - a pénzügyi és műszaki feltételek 
teljesülése esetén - a hőszigetelést.

Az Igazgatóság beszámolója után, annak elfogadása előtt a küldöttek meghallgatták 
a felügyelőbizottság beszámolóját is.

néhány kiegészítést

3. napirend: Felügyelő Bizottság beszámolója
FB. elnök megtartja beszámolóját, (2. melléklet), amelyhez 

kérdést, hozzászólást nem tesznek fel.

elnök kéri jelenlévőket, hogy a két napirendi beszámolóban elhang
zottakhoz tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat, kérdéseiket.

Hozzászólás, észrevétel:
1./ észrevételezte, hogy a közös költségek befizetéséhez szükséges
csekkek eljuttatása a tagokhoz általában késik.

részletes tájékoztatást tart a szolgáltatói és költség-elszámolási folyamatok
ról, hogy világos legyen a költségek útja a szolgáltatótól a szövetkezeten át a 
tagokig, a rögzített elszámolási módszerek szerint. Felhívja a figyelmet, hogy 
mivel egyszerre négy csekket ad ki a Szövetkezet, egy évben legfeljebb három havi 
csekknél fordulhat elő késés. Reményét fejezte ki, hogy jövőben ilyen nem fordul 
elő, egyúttal elnézést kért a bankszámlaváltás és az elszámolási újítások techni
kai nehézségei okozta korábbi késések miatt. A közös költség csekkek kapcsán rá
tér a követelés-kezelés Szövetkezetnél kidolgozott metodikájára, a fizetési morál
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javítása érdekében,

2./ ig.tag jelzi, hogy az Igazgatóság igyekszik humánusan ke
zelni a hátralékosok problémáit, egyedileg bírálják el a részletfizetési kérelme
ket, és mindenkinek adnak egy esélyt arra, hogy az általa vállalt havi részletek
ben törlesszen, a mindenkori esedékes közös költség megfizetése mellett.

Több hozzászólás nem lévén, szavazás következik az Igazgatóság és a 
Felügyelőbizottság beszámolójáról. A két beszámoló tárgyában a Küldöttgyűlés az 
alábbi határozatot hozta:

2/2011.05.26-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2010. évről szóló Beszámolóját és a Mérleget, 
52.193 ezer Ft mérleg főösszeggel egyhangúan elfogadja azzal, hogy az 
eredménykimutatás szerinti 9.094 ezer Ft eredményt eredménytartalékba teszi.
A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a Felügyelőbizottság beszámolóját a 2010. 
évről.
Igennel szavazók száma 26 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő.

4. napirendi pont: 2011. évi költségvetés
Elnök az elszámolási alapok megértéséhez fűz magyarázatot. Ismerteti, hogy a 
lépcsőházankénti víz- és áramdíj elszámolás bevezetése eredményes volt, ösztönző
leg hatott a lakókra. A biztosítással kapcsolatban elmondta, hogy szerencsére na
gyon sok káresemény javítását el tudtuk intézni a Europ Assistance Mestervonal-24 
szolgáltatáson keresztül, ami a lakásszövetkezetnek óriási előnyt jelent, mert a 
javítási számlát a biztosító közvetlenül a vállalkozónak téríti meg. A tény- és 
tervszámok a 2010/2011 évekről részközgyűlési részletezésben, és ennek tükrében a 
2011. évre várható feladatok ismertetése.

Hozzászólás, észrevétel:
1./ küldött kifogásolja, hogy a víz fő- és almérő közötti fogyasz

táskülönbség miért lakásonként van elszámolva. Szerinte a lakásban élők száma 
alapján kellene szétosztani, mert van, aki egyedül él, de van olyan is, hogy 
5-en laknak egy lakásban.

Elnök válaszol: a bekötési vízmérő maradékának szétosztásáról meg kell kérdezni a 
többi szövetkezeti tagot is. A létszám szerinti szétosztással az a probléma, hogy 
nem tudjuk megmondani, hányán laknak egy lakásban. Ha mindenki egyetért vele, a 
küldöttek írják össze és tartsák naprakészen számon, akkor rendben lenne ez a 
felvetés.
A javaslattal többen nem értenek egyet, sok további problémát vet fel.
Elnök javasolja: a Közgyűlés döntsön úgy, hogy maradjon a lakásszám szerinti 
elosztás azzal, hogy az Igazgatóság dolgozzon ki egy módszert erre.

2 ./ ■ig. tag, és z revét ele, 
Részközgyűlés, ne az Igazgatóság.

hogy ezt a kérdést döntse el az adott

javasolja, hogy az SZMSZ módosításnál a következő napirendi pontban térjünk 
vissza a vizelssámolás kérdésére.
3./ együtt tették fel a kérdést: a
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biztosítás miért más összegű a Mező utcai épületnél, mint a Kertész utcainál, 
hiszen ugyanannyi lakás van bennük, a két épület teljesen egyforma.

Elnök válaszol:
havidíj at.

a 2011. évi

megígéri,

Költségvet

hogy utánanéz és módosíttatja a biztosítóval 

ési Tervet szavazásra bocsátja.

a

3/2011.05.26-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
A Küldöttgyűlés a 2011. évi Költségvetést elfogadja.
Igennel szavazók száma 26 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő.

5. napirendi pont: Alapszabály és az SzMSz szükséges módosításai 
(2. melléklet).
Jelenlévők megvitatták az ismertetett alapszabály és SZMSZ módosításokat. A 3. 
mellékletben szereplő módosításokhoz az alábbi kiegészítést fűzték:

SZMSZ IX. pont. 5. alpont (3) bek. kiegészül azzal, hogy " A bekötési mérőn 
mért maradék vizfogyasztás az egyes bekötési vízmérőnként külön, a lakás
szám alapján kerül felosztásra, ha a Részközgyűlés mást nem határoz. Ha 
másként határoz, akkor a szükséges adatszolgáltatásról a Részközgyűlés gon
doskodik. A lépcsőházi áramdíj mérőóránként külön, az érintett lakásokra 
egyenletesen kerül felosztásra."

4/2011.05.26-KGY. sz . küldöttgyűlési határozat:
Küldöttgyűlés elfogadja a 3. mellékletben szereplő alapszabály és SZMSZ módosítá
sokat a fenti kiegészítéssel. Eszerint az Alapszabály és az SZMSZ az alábbiakkal 
módosul:

Alapszabály 6. rész A küldöttgyűlés

„A küldötteknek a taglétszámhoz viszonyított aránya oly módon határozható 
meg, hogy egy küldött tizenhat lakásszövetkezeti tagot képvisel." szöveg 
helyébe az alábbi szövegrész lép:

A küldöttválasztásnál fő szabályként arra kell törekedni, hogy egy küldött 
tizenkettő-tizenöt lakásszövetkezeti tagot képviseljen, a lépcsőházankénti 
lakásszámtól függően, lehetőség szerint lépcsőházanként egy küldöttel 
azzal, hogy kilencnél kevesebb lakásszövetkezeti tagot nem képviselhet 
külön küldött, mert ebben az esetben a küldöttgyűlésben az adott 
részközgyűlés felülreprezentáltsága alakulhatna ki.

Alapszabály 5. rész A közgyűlés

„A közgyűlés összehívásának és megtartásának részletes ügyrendi szabályait 
szövetkezetünk szervezeti és működési szabályzata határozza meg, azzal, 
hogy a lakásszövetkezet egyesülése, szétválása és megszűnése kapcsán 
meghozandó döntések esetében megismételt közgyűlésnek nincs helye." szöveg 
kiegészítve az alábbi szövegre módosul:

A közgyűlés összehívásáriak és megtartásának részletes ügyrendi szabályait 
szövetkezetünk szervezeti és működési szabályzata határozza meg, azzal, 
hogy a lakásszövetkezet egyesülése, szétválása, megszűnése és 
vagyonmegosztása kapcsán meghozandó döntések esetében megismételt
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közgyűlésnek nincs helye.

Alapszabály 12. rész A lakásszövetkezet gazdálkodása

„A lakásszövetkezetünk küldöttgyűlési határozat alapján felújítási kölcsönt 
vehet fel." mondat helyébe az alábbiak lépnek:

A részközgyűlések egyéni felújítási számlájukhoz saját döntésük alapján 
hitelt vehetnek fel, amennyiben ezt a részközgyűlés tagjainak 4/5-ös 
minősített többsége és az igazgatóság egyaránt jóváhagyja.

SzMSz XI. pont 3. bekezdés az alábbi ponttal egészül ki:

j) Követeléskezelési Szabályzat
Ez a belső szabályzat tartalmazza a hátralékosok felszólításának rendjét, a 
követeléskezelési folyamat egyes szintjeinek díjait, követeléskezelés 
költségeinek és a befolyó kamatoknak az elszámolási szabályait. Az 
Igazgatóság a küldöttgyűlés határozatától számított 60 napon belül 
megalkotja a követeléskezelési szabályzatot.

SzMSz XII. pont 2. alpont (2) bekezdés az alábbiakkal egészül ki:

A tájékoztatók és egyéb hirdetmények a kézbesítés helyett a 
lakásszövetkezet honlapján is közzétehetők.

SzMSz IX. pont a lakásszövetkezet gazdálkodására vonatkozó rendelkezések az 
alábbi, 5. alponttal egészül ki:

5. A fenntartási hozzájárulás felosztásának módja
(1) A szövetkezeti tag és nem tag tulajdonosok fenntartási hozzájárulását 
részközgyűléseként külön-külön kell megállapítani.
(2) A felújítási költséget főszabályként négyzetméter-arányosan kell 
megfizetni. Ez alól kivételt képez, ha a részközgyűlés máshogy dönt, pl. 
egységes felújítási költséget szavaz meg.
(3) Az üzemeltetési és karbantartási költség „üzemeltetési költség" 
egységes elnevezés alatt a részközgyűlésen belül lakásonként egyforma 
összegben kerül megállapításra azon lakások esetében, amelyek rendelkeznek 
hiteles mellékvízmérő órával, a DMRV Zrt-vel illetve a Váci Távhő Kft-vel 
szerződében állnak és e cégek részükre rendszeresen számlát bocsátanak ki.
A bekötési mérőn mért maradék vízfogyasztás az egyes bekötési vízmérőnként 
külön, a lakásszám alapján kerül felosztásra, ha a Részközgyűlés mást nem 
határoz. Ha másként határoz, akkor a szükséges adatszolgáltatásról a 
Részközgyűlés gondoskodik. A lépcsőházi áramdíj mérőóránként külön, az 
érintett lakásokra egyenletesen kerül felosztásra.
(4) A használati melegvíz esetében a (3) bekezdésben fennálló feltételek 
esetén a fogyasztóval való elszámolás a mellékvízmérő szerint történik.
(5) Hiteles mellékvízmérővel vagy érvényes szolgáltatási szerződéssel nem 
rendelkező fogyasztónál, illetve minden egyéb esetben, amikor a tényleges 
vízfogyasztás nem állapítható meg, az elszámolás a 4/2009. 08.14-IG. sz. 
határozat szerint történik.
(6) Nagyobb felújítási beruházásoknál a felújítási alapon felüli 
költségviselés megosztását az adott részközgyűlés jogosult megválasztani. A 
költségmegosztás módját a felújítást előkészítő részközgyűlések 
valamelyikén a részközgyűlési tagok egyszerű többségi döntéssel 
határozhatják meg.
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Igennel szavazók száma 26 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő.

6. napirend: Lakásszövetkezeti tulajdon hasznosítása.
Elnök felvezeti, hogy a Kakukk utcai SPORT Presszó bérlője tartozik sok havi kö
zös költséggel, 4 havi bérleti díjjal. Az Igazgatóság álláspontja az, ha nem fi
zeti ki a hátralékát, mondja fel a Lakásszövetkezet a bérleti szerződést. A 
jelenlévők megvitatják a problémát és egyetértenek az Igazgatósággal.

5/2011.05.26-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
Küldöttgyűlés elfogadja, hogy ha a Sport Presszó bérlője nem fizeti ki a hátra
lékát, akkor a lakásszövetkezet mondja fel a bérleti szerződést.
Igennel szavazók száma 26 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő.

7. napirend: Jelölő Bizottság felállítása.
Elnök bejelenti, hogy mandátuma 2011. szeptember 02.-án lejár, ezért szükséges 
egy jelölő bizottság felállitása a küldöttgyűlés által, amely kiválasztja az erre 
alkalmas jelölteket.

FB. Elnök szót kér, javaslata az alábbi:

jelenlegi elnök tisztségét 2011. december 31-ig hosszabbítsa meg a 
Küldöttgyűlés, valamint a bérét 250 ezer Forintban állapítsa meg, ill. szavazza 
meg, figyelemmel az eddig elvégzett munkára, valamint a 2011. év jövőbeni zárá
sára.

Többen javasolták, hogy annak érdekében, hogy a 2011-es év ténylegesen lezárható 
legyen, ne december 31-ig, hanem a következő évi rendes küldöttgyűlésig hosszab
bítsanak mandátumot. Közgyűlés megtárgyalta a felvetést. Elnök közölte, hogy a 
vitában személyes érintettsége miatt nem kivan részt venni és a következő napi
rendi pontig elvonult.

6/2011.05.26-KGY. sz. küldöttgyűlés! határozat:
A Küldöttgyűlés az Elnök mandátumát a 2011. év mérlegbeszámolójáig, azaz 
legkésőbb 2012. május 31-ig meghosszabbítja.
Igennel szavazók száma 26 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő.

7/2011.05.26-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
Az Elnök munkabére 2011. június 01-től 250 ezer Forint/hó.
Igennel szavazók száma 24 fő, nemmel szavazók száma 1 fő, tartózkodott 1 fő.

8 .napirend: Szövetkezeti gondnok, problémák
1./ A Lakótársak között az a bizonyos "Szégyenlista" (a Hátralé

kosok lista]a a tartozásokról) visszatetszést keltett, mert nem tudni, hogy 
kinek milyen problémája van, amiért nem fizetett. Felvetette továbbá a 
kémények számának problémáját.

Elnök válasza: minden szövetkezeti tagnak joga van tudni, hogy ki az, aki jelen
tős mértékben "el van maradva". Nem tartalmazza a Lista az 50 ezer Ft alatti 
tartozásokat, és a nagy összegű tartozók közül azokat, akik "részletfizetési 
kérelmet" adtak be. A Lista egy TÁJÉKOZTATÓI A küldöttek felelősségét nem

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

győzi hangsúlyozni, nem mutogathatják, nem készíthetnek róla másolatot, de a 
szövetkezeti tagtárs megismerheti, hiszen a közös vagyonról van szó.
A kéményellenőrzési kérdésben felveti: lakásonként 1 db tartalék kéményt 
kötelező megtartani, nem lehet megszüntetni.

tál kötött megállapodás szerint járulékkedvezménnyel alkalmazza a Szövetkezet. 
Egyik feladata - sok más mellett - az, hogy végigjárja az épületeket és ellenő
rizze, hogy mi van bekötve a kéménybe. Remélhető, hogy ezzel a kéményügyben elő
relépést sikerül tenni, ugyanis a korábban megpróbált módszerről (lakók önkéntes 
nyilatkozata kéményhasználatról formanyomtatványon) kiderült, hogy az alapján nem 
lehet egy kéményt se felelősen lezárni. A kihelyezett postaláda feladata az, hogy 
akinek messze van a Szövetkezeti Iroda, a postaládába dobja be üzeneteit, problé
máit. A Gondnok heti rendszerességgel összegyűjti és eljuttatja a Szövetkezeti 
Irodába.

Elnök a Küldöttgyűlést 20.45 órakor bezárta.
1. melléklet: A küldöttgyűlés meghívója (1 old.)
2. melléklet: A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Beszámolója a 2010. évről

(benne: az Igazgatóság beszámolója, a Felügyelőbizottság beszámolója, a 
Mérleg és eredménykimutatás, és a 2011. év költségvetése (48 old. kötve)

3. melléklet: Előterjesztés az Alapszabály és az SZMSZ módosítására (2 old.)
4. melléklet: A beszámolóhoz készült prezentáció összefoglalója

Elnök bejelentette: gondnoki állás létesült. Munkaügyi Központ-
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