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

2014. május 29-én tartott éves rendes Küldöttgyűléséről, 
a MIMK 8.sz.termében.

Jelen vannak: 40 küldöttből 21 fő, valamint 1 fő szövetkezeti tag, a
mellékelt Jelenléti ív szerint.

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

küldött elhunyt; félperces néma felállással adózunk

Az ülés megkezdése előtt bejelenti, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel készül; 
ezt KGY. egyhangúan elfogadja.

Levezető elnöknek személyét 1 fő tartózkodással elfogadták.

Levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre és a jkv-hitelesítők 
személyére:

Jkv. vezetőnek:
Jkv. hitelesítőnek:

Szavazás: Jelenlévők 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül jkv. vezetőnek elfogadták.
Jelenlévők -et 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül jkv. hitelesítőnek elfogadták.
Jelenlévők 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat
nélkül jkv. hitelesítőnek elfogadták.

A levezető ea.nök ismertette a napirendi pontokat; melyek sorrendje az alábbi:

1. Igazgatóság éves beszámolója a 2013. évről
2. Felügyelő Bizottság éves beszámolója a 2013. évről
3. 2014. évi Költségvetés
4. Igazgatósági tag választás
5. 2014-15 évi tervek, lehetőségek
6. Ad hoc felvetések megvitatása

Szavazás: A jelenlévők a küldöttgyűlés napirendjét egyhangúan elfogadták. 

Levezető elnök ezután a küldöttgyűlést megnyitotta.
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3. napirendi pont: 2014. évi költségvetés

a 3.21 "Üzemi költségek lépcsőházanként" táblázatban 
kifogásolja a 10. rk. 1-es lépcsőházi bekötési vízmérők vízfelhasználásának 
tervezett "magas" költségét.
Elnök kivetítette a KGY-nek az aktuális üzemeltetési költség táblázatot; 
megállapításra került, hogy a kiadott anyagban az Üzemeltetési Költségtábla nem 
jó. A Küldöttek a kivetítőn megszemlélik a helyes adatokat, megállapítják, hogy az 
aktuális bázis/tény költségek között nincs lényeges eltérés.
3/2014.05.29-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
A Küldöttgyűlés a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet 2014. évi
költségelőirányzatát üzemeltetési kiadásokra 31.940 ezer forint főösszegben,, 
felújítási kiadásokra 46.318 ezer forint főösszegben határozza meg; továbbá 
elfogadja és jóváhagyja a költségek felosztását a beterjesztésben foglaltak szerint 
azzal, hogy a VICE-ben már a javított Üzemeltetési Költségtábla fog megjelenni.

Szavazás: Igen-nel szavazók száma 21 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő.

A 4. sz. KGY. határozat-hoz az Elnök fűz előzetes magyarázatot:
A részközgyűlésenkénti kimutatásban a „göngyölített elszámolás" táblázat 
helyenkénti negatív kintlévőségértékét a 317-es főkönyvi számon szereplő összegek 
cél szerinti felosztásának módszere okozza. Az Üzemeltetés-en jelentkező „negatív 
kintlévőség", vagyis túlfizetés a Felújítás "kintlévőség"-ét csökkenti, azaz a 
felújítási alapot növeli. Célszerű arról határozni, hogy ezen túlfizetések 
ténylegesen is a felújítási alapba kerüljenek átvezetésre.

4/2014.05.29-KGY. sz. küldöttgyúlési határozat:
A Küldöttgyűlés a részközgyűlésekben üzemeltetési főkönyvi számlán jelentkező 
túlfizetéseket (negatív kintlévőség) a rkgy. felújítási alapjába helyezi.

Szavazás: Igen-nel szavazók száma 21 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő.

Jelenlévők megtárgyalták a „rezsicsökkentéssel" kapcsolatos tapasztalatokat. A 
törvényi előírás szerint a KGY az alábbi határozatokat hozza:

5/2014.05♦29-KGY. sz. küldöttgyúlési határozat:
A Küldöttgyűlés a "rezsicsökkentés"-bői származó megtakarítást a Felújítási Alapba 
helyezi.

Szavazás: Igen-nel szavazók száma 21 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő.

6/2014.05.29-KGY. sz. küldöttgyúlési határozat:
A kiadások csökkentése érdekében a Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy 2014. június 
hónaptól az SZMSZ előírásaival összhangban a rezsicsökkentésről szóló
hirdetményeket a Lakásszövetkezet csak a Sas u. 1. sz. alatti DLSZ irodában 
függessze ki jól látható helyre. A Lépcsőházakban korábban e célra felszerelt 
táblákra a Lakásszövetkezet házirendje kerül.
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Érvénytelen volt
6 szavazat 
2 szavazat,

érkezett;

9/2014■05.29-KGY. sz. küldöttgyúlési határozat:
A Küldöttgyűlés - időközi választás keretében - Igazgatóság-i tagnak 
t megválasztotta; mandátuma az Alapszabály "időközi válászrás"-ra 
9.1. pont (8) bekezdése szerint 2017. május 31-ig tart.
A szavazás után többen távoztak, 19:20-tól a küldöttgyűlés nem határozatképes.
Az egybegyűlrek kötetlen beszélgetés keretében tárgyalták meg az 5. napirendi pont 
szerint a 2014-15 évi terveket, lehetőségeket. Érdemi ad hoc felvetés nem volt.

Levezető elnök a Küldöttgyűlést 20 órakor bezárta.

vonatkozó III.

Kmf t.

5/5

http://lakasszovetkezet.info


Á> Deákvári -kakásicnnta ¿tó S z-Övet kezén Kti í ae't t gyű % és e 
IgóSj-ótí̂ usEÍféféFq:y$iése: jegyzóköhyvéhez

A Küldöttgyűlés .'megállapította, hogy a- lakásszövetkezet elnökének fizetését a 
Küldöttgyűlés állapítja meg. Az elnök .'kéri a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogyóij^K- 
volt tudomása ilyen szándékról, ezért a meghívóba nem került a fizetésére '

hozni annak ellenére,/hogy a meghirdetett; napirendi pontok kozott ez nemli^^phE


