
Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet 
26oo. Vác, Sas u.'l. Tel« 3o2~558.

. J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2oo5. május 31-én a Deákvári..Lakásfenntartó Szövetke
zet küldöttgyűlésén Vác, CEMÜ Székház Vác,Dr.Csányi krt.16.

Meghívó: eredeti mellékelve«

Küldöttek létszáma? 50 fő /eredeti mellékelve/
Jelen vannak; mellékelt jelenléti iv szerint 28 fő

Me g hívottak: /ügyvéd-jogtanácsos/ 
könyvvizsgáló 

főkönyvelő 
szöv. elnöke

A küldöttgyűlést a levezető elnök köszönti, és egyben
megállapítja, hogy a létszám alapján a küldöttgyűlés határozatké
pes, hiszen a küldött létszám 56 fő, melyből jelen van 23 fő.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülés a 2oo5. január 1-én ha
tályba lépő uj Szövetkezeti Törvény, és a jelenleg érvényben levő 
Alapszabály, és Szervezeti és Működési Szabályzat szellemében, alap
ján folyik.
A küldöttgyűlésről, magnófelvétel, jegyzőkönyv készül /nem szó sze
rinti/.
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv személyére: 
Kérem szavazzanak: igen 27 fő, nem tart. lfő
Az igazgatóság ajánlására a levezető elnök Ur személyét is szavaz
tatjuk, melynek eredménye:
igen 28 fő, nem -, tart.
Javaslatot teszek jegyzőkönyv hitelesítők személyére:

Deákvár -
Szavazás: 27 fő igen, nem-, tart. 1-fő.

Köldváry tér -
Szavazás: igen 28 fő, nem-, tart.-.
Továbbiakban tájékoztatom önöket, hogy a nem küldött szövetkezeti 
tagok is hozzászólhatnak a napirendhez, csak^azokról nem szavazhatnék 
valamint arról ia, hogy időrendbeli korlátozást vezettünk te az önök 
egyetértésével azért, hogy a nagymérvű anyag viszonylag rendben ős
időben véget érjen.
A hozzászólás mértéke 5 perc,viszontválasz úgyszintén, valamint is
mételt hozzászólás azonos napirendhez 3 perc.
Szavazás: 2? igen, nem-, 1 fő tart.
A levezető elnök Ur kérdést tett fel, melyszérint:



kiván-e valaki felszólalni szövetkezeti ügyben.
IJr X I I .  E K . jelentkezett: » bizalmatlansági indítványt 

terjeszt elő a FzoáFTeTEolzével szemben.
IV.RK.Kakukk u.2.

Többszöri szóismétléssel, és mondandójával mindösszesen az osztatlan 
közös tulajdonú, jelen pillanatban vágat lan /fü/ kérdéskörét, fák,bok
ros kezelését, karbantartását ecsetelte, olyannyira, hogy a levezető 
elnök Ur a szót megvonva a napirend ismertetését követően adta meg új
ra a szét nevezettnek, azonban az sértődöttsége miatt, mint nem ki.il-ffik  t cíkye&bv Vgyke#1 •
Figyelemmel arra, hogy a 2oo5. május lo-i küldöttgyűlésén határozat- 
hozatallal elfogadásra került a mérlegbeszámoló, Így azt már az ismé
telt küldöttgyűlésünkön nem tárgyaljuk, hanem az azonos napirendi 
ponttal folytatjuk az ülést a 2. napirendi ponttal.
A 2. napirendi pont beszámolója előtt az ügyvédnő rövid tájékoztatást 
ado11 arról, hogy:
Szükség szerint a törvényességi rend betartása céljából a szövetkezet 
jogszerinti működésé igényli, hogy a Cégbíróság által elrendelt sza
vazást kétharmados többséggel, alapszabály módosítással, altkor szava
zással megtegyük a könyvvizsgáló vonatkozásában, mint tisztségviselő, 
hogy immáron a szavazás eredményessége esetén megtarthassa beszámolóját
Egyébként is az uj Szövetkezeti Törvény más csak Felügyelő Tisztség- 
viselőt fogalmaz meg a tövőben, mint törvényadta lehetőség, ennélfog
va aztán a könyvvizsgáló ur mandátuma egyébként is lejárt 2oo4«dec.öl
ével.
Szükséges megtenni a szavazást, egyfelől pótlás, másfelől törvényes 
működéscéljából.
A jogértelmezést magukévá téve a küldöttek'megszavazzák titkos sza
vazással a könyvvizsgálót /tisztségviselő/, s ezzel a törvényes rend 
helyreáll.
A szavazat szedő bizottság elnökének javaslom: Vajtáné Kovács Katalin . 
/időközbeni' fővel bővült a küldöttek létszáma: így az 29 fő.
Szavazás: 27 fő igen, nem tart-2 fő

Szavazatszedő Bizottság tagjának javaslom Biankó Józsefet 
Szavazás: 29 fő igen, - nem tart. 
liba Lajost

Szavazás: 23 fő igen, nem - -tart. 1 fő.
A levezető elnök Ur által ismét etett szavazás végeredménye-képpen, 
hangsúlyozta ez elnök Ur, hogy a szavazás akkor érvényes, ha az ered
ménye kétharmados többséget hoz, minekután ez egyben az Alapszabály 
módosítást is eredményezi, illetve azt törvényileg rendezettnek te
kinti.
A lo perc szünet elrendelésével a szavazás megtörtént, melynek is
mertetését a szavazatszedő bizottság elnöke megtet 1;e,melyszerint a 
titkos szavazás eredményes
/Időközben a szavazás alkalmával azon részt véve 1 fővel nőtt a. kül
döttek száma, azaz 30 fő./
Az ismertetett szavazás végeredménye:
24 fő igen, 2 nem, és érvénytelen szavazás 4 fő.

/.
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A levezető elnök Ur az eredményes szavazást figyelembevéve megadta 
a szót a könyvvizsgáló Urnák a 2oo4* évi gazdálkodásról, pénzügyi - 
számviteli vonatkozásban« /beszámoló mellékelve/,
A beszámolót a küldöttgyűlés szavazással elfogadta»
Szavazás; 3o fő igen, nem-, tartózkodás
2/2000» má,jus 31-i határozathozatal;
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2oo4* évi könyvvizs
gálói beszámolót, valamint a tisztségviselő személyét, és Alapszabály 
módosítást.
A levezető elnök Ur ismertette a 3. napirendi pontot, 
üzemeltetési költség megállapítása, elfogadása 2oo5® julius 1-től.
A napirendi ponthoz a szöv. elnöke adott ajánlást.
Tekintettel arra, hogy az üzemeltetési költségen belül a szövetkezet 
működésében, fizetési kötelezettségében a DMRV. Rt. által fogyasztási, 
vételezési helyként minden érintett tulajdonost is alapulvéve átalány
díjas fizetési kötelezettségét érvényesített, ezért az a szövetkezet 
életében többletkiadást eredményez.
Ennek figyelembevételével, valamint, hogy átalánydíjas fogyasztók is 
vannak, javaslom a minden tulajdonosra vonatkozóan és érintően 2oo5. 
junius 1-től loo.-Pt/hó emelést a fizetési egyenleg tartása céjóból.
Pláne I.félévben nem érvényesítettük a díjtételt.
A hozzászólók, melyet itt ̂ nem nevesitünk 
kent érintették meg az ajánlást igy’arról 
a viszon tválasz mentén nem adódott«

csak^ért elme zésbeli kérdés 
további érdemi hozzászóló

A levezető elnök Ur az egyhangú megértést /hatósági áremelés/ alapul
véve szavazásra bocsájtotta az ajánlást elfogadásra.
Szavazás: 26 fő igen, 5 nem, tart,-.
3/2005. sz. május 31-i határozathozatal;

A szavazás eredményeképpen az üzemeltetési költség 2oo5. julius 1-től 
emelkedik loo.-Rt/hó.
- A levezető elnök Ur a 4-, napirendnek megfelelően kérdést tett fel, 

hogy hozzászólásaikkal minősítsék, s adott esetben javaslattal él
jenek az elnök fizetésének megbeszélése,.megtárgyalásaként.
Mint levezető elnök felügyelő Bizottság helyett, és az igazgatóság 
megbeszélésével ajánlásával, javaslatot teszek infláció mértékű 
emelésre, azaz 6,7 %~ban».
A témakörhöz az alábbi hozzászólások érkeztek,

IY.RK, Radnóti u. 1-3»
A z Alapszabály értelmében az elnök, ás tisztségviselők vonatkozá
sában a küldöttgyűlés hoz határozatot.
A beszámolóban az elnök Ur nem foglalkozott az igazgatóság munká
jával, valamint nem ismertette a határozathozatalokat, és emlékeim 
szerint a meghozott határozatok valamennyié sem került megvalósítás
ra.
Az igazgatósági ülések jegyzőkönyvei sem készültek el teljességgel, 
azaz hiányos, Munkáját úgy Ítélem meg, hogy sem fizetésemelést, sem 
jutalmat nem javaslok®

/



XII.RK. Már igen régen kb. 3 éve kértem a lépcső- 
házVilágitás jeTeHTos emelkedése miatt, hogy kivizsgálás tárgyát 
képezze annak miértje. Bár az utókéi időkén mindegy két hónapja 
némi vizsgálódás történt, azonban konkrétan nincs meg a vizsgálati 
eredmény.

X. RKa IJéhány évtizede lakom itt, szövetkezeti lakás
ban, és az a javaslatom, hogy mint tulajdonoskor is megnézheti, meg 
vizgálhatj.a a pincében történt fogyasztások, igy pl, hűtők legali- 
t ás át.
Akár egy■ mozgásérzékelőt is feli lehet tenni a bizalmatlanság megt
old ás ára. Az úgy persze nem fedi a valóságot, ho-y semmi sem tör
ténik semmi, az elnök Ur hozzáállása egy élhető, lakható feltételt 
t eremt.

XII.KK, Amikor és bármely ügyben kérjük az elnök Urat 
valamely problénia" megoIdására, annak orvoslására sor is kerül, 
így pl. füvágáscáljából, bár bagatal,de.soron kívül felszereltette 
az elektromos dug-alj-t.

__ II«RK« Az elnök urat különféle vádaskodással illetni, 
azért sem ildomos, mert bármikor szólunk valamely ügyben akkor azt 
biztosan megcsinálja,megcsináltatja.

^XXIII,RK Én csak dicsérni tudom. Sokszor látom a terü
leten elTenorz'é’s céTjábó 1, valamint hogy megáll, beszélget, infor
málódik a szükségekről*

XII.RK. Ismételten összevetette a részközgyűlésükbe 
a két lépcsőház fogyasztásbeli különbségét, mely a másikhoz képest 
véleménye szerint 4-8-szoroaa a sajátjuknak, ezért aztán továbbra 
is a vizsgálatot szorgalmazza javasolni.
További hozzászólás nem lévén a levezető elnök Ur figyelemmel ar
ra, hogy konkrét eltérő, vagy más ajánlás nem érkezett a beterjesz
téshez képest, igy szavazásra bocsájtotta az emelés mértékét.
Szavazás: 26 igen, nem 4, tart. 1.
4/2oo5. sz. május 31-i határozathozatal:
A küldöttgyűlés 6,7 % arányban, azaz összegszerűen, mint uj bért 
249.7oo«,-Rt/hóban szavazta meg, hagyta jóvá 2oo5. junius 1-től.
- A következő napirendi pont tárgyalására a levezető elnök Ur, mely 

az 5. ]3ont az elnök jutalmazására, az ajánlás megbeszélésére, tái 
gyalusára adott szót a résztvevő küldötteknek,

XIV, RK*
Javaslom az elnök Ur részére a jutalmazást, részünkről maximálisan 
meg vagyunk elégedve munkájával, mindent megtesz a közösség megelé
gedésére, igy pl, jelenleg is a fűtés-gázprogram megveló s xt ás áb c n 
rendkívül sok segítséget nyújt, /szervezés ügyben való eljárás/.

XIII.HK.
ügy gondolom, hogy nyilvánvalóin senki nem hibátlan, nyilván elő
fordul, ̂ hogy egy-egy szükség, mely megffilósitása azonnali beavatko
zást igényelj aszal csúszik egy-egy kisebb, de ugyanúgy szükséges 
munka megoldása,^ A z elmúlt időben az én megtapasztalásom szerint 
lehet mondani bármi volt,az elnök Ur partner volt minden-ben.
A korábbi küldöttgyűlésre való hivatkozással, véleményem szerint 
ember legyen a talpán, aki kiállja,és idegileg bírja a nem minden 
esetben vélt, vagy valós kritikát.

-  4 ~
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Jutalmazását illetően salját voksomat megteszem, és arra kérem 
Önöket, hogy elgondolkozni szükséges azon, hogy vagon az intri
kák helytállóak-e.
Szavazás: 27 igen, nem 2. tart. 2 fő.
5/2000«. május 31« határozathozatal:
A küldöttgyűlés június hónapi kifizetéssel bruttó 234.ooo.~Pt 
összegben elfogadta a jutalmazást.

/I fő eltávozott a küldöttgyűlésről, igy a jelenlegi létszám: 3o f. 
Névsorolvasás! kontroll./
- A levezető Elnök Ur áttért a napirend-hatos pontjára, azaz a 

Felügyelő Bizottság tisztségviselőjének megválasztására, előtérj 
téssel, titkor szavazással.
Az előterjesztést a tárgyköben a szövetkezet elnöke tette me>:

- Valamennyi jelölt, igy: és
Ur, mint jelöltek alkalmasnak vélem a Felügyelő Bizottsági tiszt 
viselői'feladatok ellátására.
Mindhárman igen régi "őslakos" mindhárman szövetkezeti tag, akik 
bizalmiként, és tagként is odaadóan viseltetnek a szövetkezet, 
ossz szövetkezeti érdek megvalósításáért, munkájuk és környezetű' 
megbecsülését bírják.
A fentiekért javaslom döntést hozni a tisztségviselő válasz
tását illetően.
Ezt követően valamennyi jelölt pár szóval bemutatkozott.
- Tisztelt Küldöttgyűlés!

Most, hogy az ajánlás, és bemutatkozás is megtörtént, magam 
úgy gondolom, hogy visszalépek a jelölésről, enélfogva Önök titkot 

zavarással két fő közül fognak döntést hozni titkos szava
zással.
A közreműködő szavazatsze$$ bizottság elnöke, és tagjai 
segítségével a szavazás végeredménye:
A legvezető Elnök Ur ismertette a 3o fős szavazás eredmé
nyét .

lo szavazatot kapott, 1 sza
vazat érvénytelen.
Megállapítható, hogy a Felügyelő Bizottság tisztségviselő
elát ására jelölték,

gt/2oo5. május 31« határozathozatal:
A küldöttgyűlés többségi titkoz szavazással 2oo5. június 1-től

választotta meg a szövetkezet Felügyelő Bízott 
ság tisztségviselői feladat ellátására 5 évre, ill. az akkori 
küldöttülés összehivásáig.

A levezető elnök Ur-áttér napirendi pontunk 7. sz. tárgyalására 
azaz igazgatósági tagok mandátumának további 5 év megválasztásé 
ra titkos szavazással. Az igazgatósági tagok újbóli, és legális 
újraválasztásáról van szó.
A tárgykörhöz a szövetkezet elnöke fűzött néhány gondolatot, 
munkájukat méltatva, arra kérte a jelenlévőeket, hogy támogass? 
mandátumuk megerősítésében azokat.

s /  .
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A levezető elnök ür a Szavazatszedő Bizottsággal közreműködve 
ismertette a szavazás menetét /titkos szavazás/, és annak befe
jeztével ismertette-a szavazás végeredményét«

3o szavazat
29 fő

29 fő
3o fő

7/2oo6e május 31-i határozathozatal;
A küldöttgyűlés titkos szavazással a fent jelölt aránnyá 1̂ -5 ,évre 
megerősítette nevezetteket az igazgatósági tagi teendők ellátásá
vá 1 ®

Ur levezető elnöki minőségében az egyebek napirendjére
tért át.
A napirendhez a szövetkezet elnöke kívánt szólni.

Mintegy összefoglalva a múltbeli eseménysort két-három gondolattá 1 
utalnek azokra. A meghatározott munkarendben, mely természetesen 
csak részben vonatkozik az elnökre, hiszen munkaköri leírásából fa
kadóan akár előfordulhat az is, hogy kötetlen a munkarendje.
Magam sosem gondoltam, hogy fogadóórát tartsak bárkinek, bármikor 
rendelkezésére állok, az ossz szövetkezeti érdek szüksége céljából.
Az, hogy valaki egyéni érdekkörét összekeveri a szövetkezeti érdek

körrel, és ráadásul vádaskodik, hitelrontással __él személyemet ille
tően, mintegy pulzálja mások, es jelenlévők számára hiteltelen vé
leményét, arról még vélemény szintjén semjkivánok nyilatkozni. 
Morálisan sem elfogadható, h o g y  a háttérből egyes szövetkezeti dön
tések, és szükségek megvalósít ását, valamint vizsgálatok, és^beje
lentések kezdeményezését, illetve annak konkrét megvalósítását szói'“ 
galmazza, és meg is teszi.
Az a szövetkezet életében nem fordult elő, és nem is fordulhat elő, 
hogy döntést hozzunk a lakóközösség, a vagy bizalmihálózat, vagy 
küldöttgyűlés! határozat nélkül.
Bejelentéssel kívánok élni, hogy a morális rend 
céljából is május 17.-én rendkívüli igazgatósági ülés 
egyhangú döntéssel szóbeli figyelmeztetésben részesít

helyreállit ása, és 
keretében 
azon küldött'

gyűlést, Uévszerint 9 >
a

Ugyan bizaImiságuk társadalmi tevékenységnek tekinthető, de ü g y e  le 
mel arra, hogy önként vállalták, továbbá hogy lakóközösségük bizal
mából képviselik lakóközösségüket, igy aztán az ilyen magatartási 
norma semmiképp nem megengedett.

hogy a 2 o o 5  e 
melyet ebben

j anuar 
az évben

ügyvéd-jogtancsos mondandójában kifejtette, 
l~étői életbelépett az uj Szövetkezeti Törvény, 

a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánljuk.
A törvény szelleme szerkezetében nagyobb teret nyújt a részköz
gyűléseknek, tulajdonképpen, jogi vonatkozásban nagyobb önállóságot 
biztosit a szövetkezet számára. Többek között akár az igazgatóság 
/szövetkezet/ bejegyeztethet jelzálogjogot is.
A törvényadta lehetőséggel élve, annak megtartásával egyetemlegesei 
a szövetkezet működését életszerűbbé lehet tenni, melyekre nézve a 
tervezetet elkészítettem, azt valamennyiük figyelmébe ajánlom, sőt

. / 4®
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kérem Önöket, hogy javaslatokkal ■.éljenek a. tervezethez.
Mindenképpen ’égy' uj•>küld8ts1?ĝ Ei3L̂ Ö-' keretében fogadjuk el az Alapsza
bályt , •

U r ' a 'tervezetet magam la átolvastam, és természetesen élni fogok 
egy-két javaslattál, mely hozzátevődik, illeszkedik a törvényhez .
Az egyebek napirendjéhez, mint '.bizalmat lan sági indítványt beterjesztő 

kapott szót,y
Dörgedelmes vádakat nem kívánok az elnök Ur fejéhez vágni, piti dol
gok azok, 'amiket meg szeretnékyjegyezni, nem vádaskodásból kívántam 
hozzászólni, és nem is elsősorban magam miatt, hanem a környezeti tu- 
lajdonostársaim/miat-t, .mint bizalmi,
A járda ugyan pl, nagyon szépen;meg lett’csinálva, azonban a vízelve
zetés mind a'mai ■ napig nincs',megoldva.
A tető,és csatorna minden részközgyűlésnél meg lett oldva, csak ná
lunk nem valamilyen megfontolásból.
A lépcsőházi villany szintén nem lett rendezve a mai napig konkrét 
nincs kivizsgálva.,- > y.g, ;
Á garázsbelépés - 
vona t kozás ában,N.

kilépés kérdéskörét is megérintette a szövetkezet

A levezető elnök U? figyelemmel arra, hogy érdemileg nem megalapozott 
az indítvány, ezért feltette a kérdést nevezettnek, hogy kivonja-e 
szavaztatni a bizalmatlansági indítványt, a vagy azt visszavonja.
Érintett kategorikusan visszavonta az indítványt,

XIII, RK, A Kábeltelevízió vonatkozásában érdeklődött, 
mint hogy tulajdonosok vagyunk fai a jövőbeni sorsunk?, 3A szövetkezet elnöke a választ megadta.
A levezető elnök Ur figyelemmel arra, hogy további érdemi kérdés, 
és felszólalás már nem történt, megköszönve a részt vételt, a kül
döttgyűlést befejezettnek nyilvánította.

1 ehuayet̂ p elnök
kegyjegyzés, 
A jkVo 5 old. Pb, tisztségviselő választása során névszerint j lóit
közölte feleségére hallgatva visszalép a jelöléstől,igy maradt 2 fő jelöl
A jkv. 7 old. küldött miután bejelentette az Elnöki elleni biza.' 
matlansági indítványát^ mint levezető Elnök,megkérdezve ezt továbbiakban is 
tartja-e mire a következőket válaszolta : ahogyan maga akarja úgy csinálja, ' 
felhívta a levezető Elnök a figyelmét, 0 kérte az indítványáts6 határozza meg 
mit akar válasza erre a következő volt : késő van menjünk haza nem kéri.így 
ebben az ügyben nem lexz szavazás.
Vác 2oo5. június 28. e v e h j t ő  elnök


