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

2012. május 29-én tartott éves rendes Küldöttgyűléséről, 
a Király Endre Szakközépiskola kultúrtermében

Jelen vannak: 18.15 h-kor a 48 küldöttből 27 fő, | | jogi képviselő
nevében , a Váci KKK Elnöke,
valamint 2 fő szövetkezeti tag a mellékelt jelenléti iv 
szerint.

szövetkezeti elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy 
a jelenléti ív szerint a Küldöttek több mint fele megjelent, a küldöttgyűlés 
határozatképes.

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 a küldöttgyűlést.

Jelenlévők javaslatot nem tettek, 
elfogadták.

személyét 1 fő tartózkodással

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

Jkv. vezetőnek: 
Jkv. hitelesítőnek

Szavazás: Jelenlévők

javasolj a .

26 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül jkv. vezetőnek elfogadták. 
Jelenlévők 26 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül jkv. hitelesítőnek elfogadták. 
Jelenlévők 26 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellen-
szavazat nélkül jkv. hitelesítőnek elfogadták.

A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat és előterjesztette az 
Igazgatóság javaslatát arra, hogy az 5. napirendi pontot elnapolják, és helyette 
a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot tárgyalják utolsóként. Ezzel a 
napirendek sorrendje az alábbi:

1. napirendi pont: Igazgatóság és Felügyelőbizottság éves beszámolója a 
2011. évről (szavazás)

2. napirendi pont: 2012. évi költségvetés (szavazás)
/kiadott írásos anyag: 2. melléklet/

3. napirendi pont: Tisztségviselők választása (titkos szavazás)
4. napirendi pont: Rövid-/ közép és hosszú távú tervek ismertetése:

felújítások, pályázatok, új finanszírozási lehetőségek. A 
szövetkezeti létforma perspektívái.
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Levezető elnök ezután a küldöttgyűlést megnyitotta.

1. napirendi pont: Igazgatóság és Felügyelőbizottság éves 
beszámolója a 2011. évről

elnök ismerteti az Igazgatóság eddigi munkáját. Beszámolt a 
követelés-kezelésről, jelzálog-bejegyzésekről. Az Igazgatóság az év elején 
kamatmentes részletfizetési akciót hirdetett. A benyújtott kérelmek elbírálása 
nagy feladatnak bizonyult, hosszas mérlegelés után végül mindegyiket elfogadták.
A Földváry téri Solanova projekt ügyében továbbra is sok a bizonytalanság, a 
hitelkonstrukció, a cache-flow alakulása hozzávetőlegesen sem ismert, a lebonyo
lítói szerződéssel kapcsolatos tárgyalás elakadt, a szerződéssel kapcsolatos kér
déseinkre nem kaptunk választ. A deákvári felújítások pályázati lehetőségek 
hiányában egyenlőre állnak, úgy tűnik más finanszírozást kell keresni. Több épü
letnél tetőszigetelések valósultak meg, és kötelező felülvizsgálatok voltak napi
renden, amelyeket jogszabályok írnak elő. A Távhő Kft-vel folytatott tárgyalások 
eredményeképpen a melegvíz elszámolás a mért egyedi fogyasztás alapján történik a 
deákvári kazánoknál. A „kintlévőségek" okaira is figyelemmel a követeléskezelés 
hatékonyságának növelése a cél, új Kintlévőség-kezelési szabályzatot alkotott az 
Igazgatóság.

Megérkezett 3 fő küldött.

Felügyelőbizottsági beszámolót tartja meg. Ismerteti az
ellenőrzések általános irányait, illetve a tapasztalatokat.

A hozzászólások megválaszolása után a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot . fogadta 
el:

1/2012.05.29-KGY. sz, küldöttqyúlési határozat:
A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2011. évről szóló Beszámolóját és a Mérleget, 
57.144 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja. Az eredménykimutatás szerinti 4.810 
ezer Ft alaptevékenység + vállalkozási eredményt eredménytartalékba teszi.
A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság beszámolóját a 2011. évről.

Szavazás: Igennel szavazók száma 29 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
1 fő.

2 . napirendi pont: 2012. évi költségvetés

A költségvetés alapja a 2011. év tervezett és tényleges bevétele, vala
mint kiadásai közötti különbségek, továbbá a 2012-es évi várható ár- és 
jogszabályváltozások. Ezek figyelembe vételével terjesztette be az Igaz
gatóság az éves Költségtervet, amelyet a Beszámolóval együtt a kiadott 
anyagban kaptak meg a Küldöttek, illetve közzétételre került a lakásszö
vetkezet honlapján.
Megérkezett 1 küldött.

Az Elnök vitára javasolta a tervezetet. A hozzászólások, kérdések megválaszolása 
után a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot fogadta el:
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2/2012.05■29-KGY. sz . küldöttqyúlési határozat:
A Küldöttgyűlés a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. évi költségelőirány
zatát üzemeltetési kiadásokra 29.216 ezer forint főösszegben, felújításra 15.533 
ezer forint főösszegben határozza meg, továbbá elfogadja és jóváhagyja a költsé
gek felosztását a beterjesztésben foglaltak szerint.
A Küldöttgyűlés elfogadja és jóváhagyja, hogy a hideg- és melegvízdijak tekinte
tében a beterjesztés nem tartalmaz előirányzatot, és ezen díjak az üzemeltetés 
főösszegében nem szerepelnek. E díjak elszámolása az eddigi gyakorlatnak megfele
lően, a tényleges közüzemi fogyasztási adatok figyelembevételével és a vonatkozó 
IG határozatok szerint négy havi ciklusokban történik.
A Küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a részközgyűlések az előirányzatban nem szereplő 
költségek vagy előtakarékosság céljából a költségelőirányzatban szereplőkön felül 
további előírást szavazzanak meg saját gazdálkodásuk vonatkozásában.
Hatósági vagy bírósági eljárásban hozott érdemi határozat következtében keletke
zett fizetési kötelezettségek tekintetében a Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igaz
gatóságot, hogy a költséget az érintett részközgyűlésben felossza és megfizetésé
ről rendelkezzen.

Szavazás: Igennel szavazók száma 30 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
1 fő.

3. napirendi pont: Tisztségviselők választása

Levezető elnök javasolta, hogy válasszanak a szavazatszámláló bizott
ságot. Az egybegyűltek közfelkiáltással javasolták:
Szavazatszámláló Bizottság elnöke: 
tagjai:

akik a felkérést elfogadták.
Szavazás: A Szavazatszámláló Bizottság elnökének 31 igen
és 1 tartózkodással, tagjainak 31 igen és 1 tartózkodással,

31 igen és 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül az egybegyűltek megválasztották.

Ezután a Szavazatszámláló Bizottság tagjai kiosztották a szavazólapokat a 
küldötteknek, majd a levelezető elnök a szavazás idejére szünetet rendelt 
e l .
A szavazólapok kitöltése és leadása utána a Szavazatszámláló Bizottság 
ellenőrizte és összesítette a szavazatokat. A Bizottság elnöke ismertette 
az eredményeket:
3/2012.05.29-KGY. sz. küldöttgyűlés! határozat:
A Küldöttgyűlés az Igazgatóság tagjának

31 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással;

30 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással;

31 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással;

31 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással;
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a lakásszövetkezet elnökének

29 igen és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
2012. május 30-i hatállyal 3 évre megválasztotta.

A leadott szavazólapok között érvénytelen nem volt.

4. napirendi pont: Rövid-, közép és hosszú távú tervek ismertetése
elnök a „DLSZ Beszámolója 2011. évről és Költségterv 2012." 

kiadvány mellékleteként kiadott prezentációs összefoglaló mentén haladva, 
és a kiadványban leírtak szerint ismertette a 2012. évre várható 
kilátásokat, a külső financiális viszonyok várható alakulását, a jelentős 
energiamegtakarító felújítások finanszírozási alternatíváit, a 
felújítások célját és értelmét.

Elnök a Küldöttgyűlést 20.45 órakor bezárta.
Mellékletek:

1. melléklet: A küldöttgyűlés meghívója (1 old.)
2. melléklet: A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Beszámolója 2011. évről 

és Költségterv 2012. (benne: az Igazgatóság beszámolója, a Felügyelő
bizottság beszámolója, a Mérleg és eredmény-kimutatás, és a 2012. év költs
égvetése / prezentációs jegyzetoldalak nélkül 62 old. kötve)

3. melléklet: tisztségviselők elfogadó nyilatkozatai (5 old.)

Készült 3 eredeti példányban.

Kmft.

Jkv.hitelesítő Jkv.hitelesítő
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