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A lakásszövetkezet Igazgatóéága Tisztelettel meghívja Ont, 
2ooB. májúé 2 1.-én /szerda/ 17 őrekor tartandó

k ü 1 d ö t t g y ü 1 é r e

/Kérem a május 13.-ára küldött meghívót,tekintse tárgytelannak/.
Helye: CBIT'J Székház Vác, Dr.Csányi krt. 16. földszint ebédlő.
Napirend: 1./ Beszámoló a 2oo7. évi szövetkezeti munkáról,

/mér lóg b es z ámo ló /.
2. / A Felügyelő' Bizottság 2oc7. évi beszámolója.
3. / A 2oo8. ̂ évi költségelőirányzat ismertetése,

elfogadása.
4. / Javaslat a szövetkezet vezető tisztségviselőinek

j a vg d3 Ima z ás ’ára.
5. / ügyelek. - Kábeltelevizió üzletrész eladására ja

vaslat .
- A lapszabály h« t 'ilyősit ága , módosít áss .

A küldöttgyűlés eredmén essége céljából, 3 napirendek fontos
ságára való tekintettel arra kérem az érintett bizalmit, hof' a 
határozatképesség, szavazás eredményes, égé miatt a meghirdetett 
idői 3en, és he Íven szíveskedjék résstvenni.

Vác, 2oo8. május 6.

Igazgatós ág nevéig^
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Deákvári Lekásfenntartó Szövetkezet
2 6 0 0. Vác, 3a,s u. i. Tel. 3o2-553.
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Készült: 2oo8. május 21«rén a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet 
küldöttgyűlésén, C3MÜ Székház Vác, Dr.Csán.'i krt. 16.

Küldöttek létszáma: 50 fő
Jelen vannak: 28 fő /jelenléti iv mellékelve/
Meghívottak: ügyvéd,jogtanácsos

főkönyvelő 
szöv. elnöke 

levezető elnök
A küldöttgyűlést a szövetkezet elnöke nyitotta meg, üdvözölve a 
küldőt tgv ülés tagjait, meghívót tálcát egyaránt.
Tekintettel arra, hogy a küldött létszám alapján a küldöttgyűlés 
határozatképes, javaslatot tett a levezető elnök Ur személyére;

A javaslatot a küldöttgyűlés igen 25 fő, nem - , 3 tart őzkodással 
elfogadta .
A fentieknek megfelelően a küldöttgyűlés irányítását, és leveze
tését átvette az elnök Ur, ás hasonlóképpen köszöntve az egybegyül 
teket, a jelenléti iv névaorellenőrzésével megállapítva a küldött- 
gyűlés határozatképességét, bejelentéssel él, hogy a küldöttgyűlés 
ről hangfelvétel készül, valamint javaslattal él a jegyzőkönyvveze 
személyere: akit a küldöttgyűlés 28 igen, nem -,
tartózkodás nélkül elfogadott.
Ajánlással a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a jelöltek elfog 
ták, melyre-nézve x" ~~—
telesitőkre szavaztak.
Szavazás:

ad
sz emélyében a hi-

25 igen-,1 nem, 2 tartózkodás. 
25 igen, 1 nem, 2 tartózkodás.

A levezető elnök Ur ismertette a napirend valamennyi pontját, és 
kérdést intézett a küldöttgyűléshez, hogy van-e valakinek ajánlása 
a napirendi pontokhoz.

.V.JRK. Radnóti u. 5.
Ajánlással van, és felhívja valamennyi napirendi előadó figyelmét, 
hogy a napirendről beszeljen, mitöbb az elmúlt évek gyakorlatától 
eltérően valamennyi napirendi pont után a vita lehetősége, vélemé
nyezésre kerüljön sor.
A szövetkezeti munkáról vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről,
és a 2oo7. évi igazgatóság munkájáról szeretne hallani az első na
pirendi pontban.
Biróné javaslatát, hogy a két beszámolót külön-külön vitatjuk meg 
küldöttgyűlés elutasította, xs arra szavazott, hogy a napirendek 
megtörténte után egyben legyen véleményezés, és szavazás, azaz egy 
szavazás.
Szavazás: 24 fő igen, 2 nem, 2 tartózkodik.

/
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; _____________  ____ I>RK. kíván hozzászólni napirend előtt.
A levezető elnök Ur pontosította a napirendhez történő ajánlást, 
és a noplrend előtti hozzászólás-t, a úgy Ítélte meg a jogtanácsos 
véleményezését figyelembevéve, hogy napirend előtti hozzászólást 
nem ad«
Egyébként nyilván bármely napirendnél élhet hozzászólásával.
Ezt követően került sor az 1. napirendi pont ismertetésére.

szöv. elnöke:
Figyelemmel arra, hogy 2ooS. április 21.-én a beszámoló /éves be
számoló/ elhangzott, igy csak a néhány uj küldött miatt pár gondo
lattal ismertetésre került a 2oo7. éves munka.
Szó-esett az Újhegyi úti I. RK. küldötteinek rendkívüli igazgatósági 
ülésen történő döntése alapján kizárásuk ismert- tésére.
/Névszerinti

Ismertetésre került sor a korábbi évek összehasonlítása, valamint je 
lenlegi szövetkezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete az igazgató 
ság munkájával együtt.
Szó-esett valamennyi terület üzemeltetés^ felújítás és költségének 
alakulásával együtt a^vizkórdés, a fizetőképesség, a kintlévőség 
helyzete, a bírói eljárások, tartozók, és jövőbeni feladatok szüksé
géről. /Lásd 2oo7. évi szövetkezeti munkáról beszámoló/
A levezető elnök Ur beszámolót követően felkérte a Fel'ígyelő Bizott
ság elnökét beszámolójának megtartására,
/Lásd mellékelve "Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2oo7. évi munkájá
ról'/.
A beszámolókat követően a levezető elnök Ur javaslattal élt, ho^y a 
többségi ajánlást figyelembevéve a hozzászólások 3 percre korlátozód 
janak, azaz valamennyi hozzászóló 3 percben fejti ki véleményét•
Az ajánlást a hozzászólás mértékét illetően szavazással megerősített
A küldöttgyűlés 22 fő igen, 4 nem, 2 fő tartózkodással elfogadta.
A levezető elnök Ur a szavazás eredményeképpen, és figyelembevételé
vel megadta a szót a hozzászólóknak, igy:
Vereczkeiné Bogdán Ildikó I.RK.
Hivatkozva, hogy a szövetkezet elnöke úgy nyilatkozik, hogy a tulaj
donoskör minden pénzmozgásról, bevétel, kiadás tájékoztatja Önöket, 
mégis a Cégbíróság pénzbírsággal sulytja a Lakásszövetkezetet 3oo el 
tál, azzal,és azért, mert mini tudott az I.RK. megtámadta a 2oo7. má
jus 21-i küldöttgyűlés határozatait, a az igazunk elmén hozta meg 
döntését, ezzel valamennyiünk terhelve van.
A Cégbíróság nem-osak, hogy pénzbüntetéssel sulytotta a szövetkezet 
de kötelezte is egyben uj küldöttgyűlés megtartására.
A napirend 5. pontjában, mely a Kábeltelevízió üzletrész eladására 
tesz javaslatot, azt ellenzem, figyelemmel arra, hogy peres eljárás 
van folyamatban az I.RK. és szövetkezet között, melynek indíttatása 
tárgya a vagyonmegosztási javaslat, ezért úgy ítélem meg, hogy mind 
addig, mig peres eljárás van folyamatban semminemű adásvétel, mozgó 
ne törtájén

IV.RK.Radnóti u. 5.
Úgy gondolja, hogy mivel két beszámoló hangzott el,igy mondandóját 
kétszer 3 percben fejti ki.

/.
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Kifogásolja, hogy a. meghívóval együtt most sem kapták meg a szöve
ges beszámolót, az éves szövetkezeti munkáról, valamint, hogy a mér 
legkimutatás első példányát kapták meg, az eredménykimutatást^azon
ban nem, igy nem is állt módjukban összehasonlítani az előző évi 
eredményeket.
Továbbiakban kifogásolja, hogy a költségelszámolás mellékloteként 
a bizalmi /küldött/, s ezzel'párhuzamosan^a^tulajdonoskor nem kapta 
meg a karbantartásról, és felújításról szóló főkönyvi kivonatot.
Hiányolom, hogy az elmúlt évi küldöttgyűlés határozathozatalait, ig 
mely érinti a tulajdonoskört /pótbefizetés/ határozatkozata1 formá
jában az igazgatóság hibájaként nem küldi meg a tulajdonoskor száma 
ra a küldöttgyűlést követő 3o napon belül.
Továbbá kifogásolom az elvégzett karbantartási munkák minőségét,^ ha 
táridejének be nem tartását, valamint az Újhegyi u, 51. az. kazánhá 
csobetáp /csőtörés/ részarányos fizetési terhelését, és fünviráa te 
helést, mivel úgy Ítélem meg, hogy azt az igazgatási költségre kell 
ne terhelni, továbbá kifogásolom, hogy a 2oo7. szeptember lo-l leve 
lemre mind a mai napig nem kaptam vaálaszt, holott erre az elnöktől 
Ígéretet kaptam.
A Felügyelő Bizottság beszámolójához azon észrevételt teszem, mely- 
azerint az FB.elnök Ur többesszamot használ, holott azért is a maga 
nevében kell, hogy beszéljen, ^hiszen én semmivel nem értettem egyet 
más véleménnyel vagyok, e3 hiányolom,hogy az elmúlt évben a küldött 
gyűlésben mikor-is a Felügyelő Bizottság munkájáról beszámolómat m° 
tartottam, arról semmi sem került jegyzőkönyvbe.

hogy mind a ma i na
ál-

Dr. | ;tájékoztatom a küldötteket
pig a Cégbíróságtól semmilyen jellegű | 
tál elmondott végzést nem kaptam, nemismerek, annyi azonban bizonyo 
hogy a Cégbíró no által előirt ismételt küldőttg,/ülés megtartására 
sor került /2oo8. április 21./, amellyel visszamenőleges hatállyal 
helyreállítottuk a szövetkezet törvényes működését, és Remélhető, 
hogy ezekután a birs ág törlésére is sor kerül.
______________ XIII.RK.
Utal arra, hogy ha csak egy kis időt, és figyelmet fordított volna 

küldött a mérlegkimutatásra, akkor az-az egy példány is ele
gendő arra, hogy látható legyen a költségek alakulásé, és eredmény
kimutatás .
Egyébként a mérlegből kitűnik, hogy a bevétel növekedésével együtt 
attól magasabb mértékű kiadási oldal látható, de^az is nyilvánvaló, 
hogy az arak növekedésével, az épületek öregedésével egyre többke 
kerül a karbantartás, és felujitás.
Remélhető, hogy a kintlévőségek behajtásával az egyensúly is javul.
A levezető elnök Ur pontosította a küldöttgyűlésről távozó 1

" távozási Időpontját, mely
^  .  /  I i r  ,  * . V  alö^-percre esett , 

okkéntydolgunk van1.1
hozzászólásakor távoztak, távozás

_____________  levezető elnök I.RK.
Mint magánember szövetkezeti taggként szeretném véleményemet elmon
dani.
A kilépni szándékozó I.RK.-tói márciustól /2oo?./ a szövetkezethez 
befizetés nem érkezik*, pénzügyileg a működéshez nem járulnak hozzá.

./.
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___________ Felügyelő Bizottság elnöke
- A szövetkezet jelentős változás előtt áll, hiszen 2oo8. szeptem

ber 1-étcl az u j elnök megválasztását követően,hivatalba láp. 
Figyelemmel a volt elnök munkájára, ás elsősorban nyugdijbavonu- 
lása alkalmával az eddig tett munka megbecsülős©ként javaslom a 
három havi munkabáránek megfelelő jutalmazást, valamint az igaz
gatóság tagjainak, és FB. tagoknak 3o.ooo.- - 3o.ooo.-Ft jutóimat 
kifizetésre, olymódon, hogy az költség - kifizetés szempontjából 
valamennyiünk számára a legjövedelmezőbb legyen, persze a törvény 
betartása mellett. /Xgy^pl. költséghatékonynak vélem ebédjegy, 
vagy üdülési csekk formáját/.
Az elnök jutalmát bruttó értéken 75o.ooo.-Ft-ban jelölöm 2oo8. 
augusztus 2-ai kifizetéssel, hasonlóképpen az említett munkatár
sak jutalazását is.
Bejelentéssel élek, hogy természetesen magam részéről nem tartok 
igényt jutalomra, mellel bárki hasonlóképpen élhet.

A levezető elnök Ur miután érdemi hozzászólás nem érkezett szava
zásra boosájtotta az ajánlást:
Szavazás igen 19, nem 2 fő, tartózkodik 5 fő.
Ezen szavazás az elnök jutalmazásának eredménye.
4/2oo8. május 21« az« határozat:
A küldöttgyűlés 2oo8. augusztus 2-ai^kifizetéssel megszavazta az 
elnök nyugállományba vonulása alkalmából a bruttó 75o.ooo.-Ft össze
get .
Szavazás történt külön a vonatkozásban, hogy^az igazgatósági tagok 
/jelenlegi/ és FB. két tagja 3o.ooo.-Ft üdülési csekkben történő ju
talmat kapjon 2oo8. augusztus 2-ai kifizetéssel.
A szavazás eredménye: igen 19 fő, nem -, tartózkodik 7 fő.
5/2oo8. május 21» az. határozat:
A küldöttgyűlés szavazása eredményeképpen 2oo8. augusztus 2-ai ki
fizetéssel elfogadta az igazgatósági tagok és FB. tagok 3oooo.-Ft 
összegű jutalmazását üdülési csekkben,
A levezető elnök Ur áttért az egyebek napirendben szereplő Kábel
televízió üzletrész eladásának javaslattételére, megvitatására.
Az üzletrész eladásának javaslatát a szövetkezet elnöke ismertette.
- A Kábeltelevizid levélben történő megkeresésével, melyben ajánla

tot. tett az üzletrész 5,1 % kivásárlására, melyet igazgatósági 
ülés keretében a meghívottak részvételével megvitatott, s azt aján
lással a küldöttgyűlés felé eladásra javasolom.
Bár a korábbi években lehet mondani jelentős osztalékot kaptunk 
mindezek ellenére a jelen időre kialakult versenyhelyzet, es immá
ron c s a k s z ö v e t k e z e t i  üzletrész van a Kft-ben, világossá vált, 
hogy a Kábeltelevízió Kft. teljességgel magánvállalkozásban gondol 
kodik, ezért is tett ajánlatot.

./*



tudomásom szerint rnag ánbajhk szám Lát nyitottak, melyről forgalmazzák, 
működtetik aa un. társasházat.
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/ A küldöttek némelyike azon kifogással élt, hogy ezen bejelentést 
célszerűbb lett volna a még jelenlévő küldöttek előtt elmondani./
A levezető elnök Ur, miután több kérdés, 
a beszámolókhoz, elfogadásra, szavazásra
A szavazás eredménye: 26 igen, nem - ,

hozzászólás nem érkezett 
ajánlotta azokat.
Tartózkodás

l/2oo9. május 21. határozathozatal:
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolókat, /mérleg
beszámoló, PB. beszámoló/.
A küldöttgyűlés 3. napirendi pontja a 2oo8.évi költségelőirányzat 
ismertetése, melyről a szöv. elnöke adott néhány mondatos ajánlást 
elfogadásra.
- a 2oo7. éves előírás és felhasználás tükrében, és várhatóan a már 

és még^várható áremelkedéseket is figyelembe véve kívánjuk o II. 
félévtőj eihelni t erű let énként i eH. éressél a költséget, 
így viltanyköltséget a jelölt rk.-nél meghatározott összegben;
A mindenki számára megküldött költségelőirányzatból és mérlegből 
látható, hogy az igazgatási költséget is szükséges lO/S-os mérték
ben valamennyi tag tulajdonos számara növelni a Jcöltségegyensuly 
tartása miatt, azaz loo,-Ft-al 2oo8.julius 1.-től,

Aköltségelőirányzathoz hozzászólt ____________
A költségelőirányzatot érdemben nem tudom elfogadni, mivel részben 
pontatlanságot véltem felfedezni, vízfogyasztásban az elosztási 
rendszerben, a pótbefizetések figyelembe vétele me1lett jx ̂ karban
tartások .részközgyűlésenkénti felhasználásának különbözősége mi
att, a nyitó adat eltérése miatt...stb., egyszóval nem 1udom el
fogadni.

Hozzászólás még,, egy személytől érkezett XIII.Hk.
- Egyetértett pí. a fűnyírás elszámolásban rögzített módjáva1.
Több hozzászólás nem volt a tárgykörben, igjr levezető elnök Ur sza
vazásra bocsátotta a ?ooö. évi költségelőirányzatot;
2/2oo8. május 21. határozat:
A küldöttgyűlés elfogadta a 2oo3.évi költségemelést az alábbiak 
szerint: igazgatási költség emelése loo,-Pt /dő; villanyköltség a 

rk-éknél kimutatott összegben 2oo°>. julius 1-től. 
/szavazás: 25 fő igen, nem: tartózkodás: 1 fő./
A levezető elnök ur a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolójában 
is jelzett javaslattételét szavazásra bocsátotta:
Az PB elnöke javaslattal él, hogy figyelemmel'a szövetkezet életében 
jelentős változás következik be / elnökváltás/, igy^indokolt a félé
ves mérleg készítése, valamint könyvvizsgálói ellenőrzés.
A javaslatot 25 fő igen, 1 fő nem, tartózkodás nélkül támogatták. 
3/2oo8. május 21.-1 határozat:
A küldöttgyűlés elfogadta & 2oo3.évi I.félévi mérleg készítését, va
lamint a könyvvizsgálói ellenőrzést.
A levezető elnök Ur ezt követően felkérte a Felügyelő Bizottság el
nökét a napirendi pont ismertetésére.

. / .
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A magánvállalkozás pedig jelenti, hogy az osztalék mint olyan meg
kérdőjeleződik.
Csak az ismeret miatt tájékoztatásul, hogy mintegy három éve hasonl« 
képpen vételre került az önkormányzati, és müvelodésházi üzletrész.
Tekintettel arra, hogy döntést kell hozni, javaslattal élek, melyet 
magam is támogatok, hasonlóképpen munkatársaim egyhangú támogat ás ávf 
/igazgatóság, PB.elnök/ eladásra.
Miután jelentős eseményről van szó, ezért a megbeszélésre, az akkori 
megbeszélésre meghívtam B is» aki lehet mondani részben
szakmai ismeretekkel rendelkezik.
Szóban, és Írásban is véleményezte, -támogatta az eladást a kialkudó-! 
áron.
Egyébiránt tájékoztatásul ismertetem Önöknek, hogy kölcsönösen kiáll 
dott eredményképpen a Kábeltelevízió Üzletrészt Í2.5oo.ooo.-Ft-os -h 
adnánk el.
Az üzletrész e ladáshoz, mint szövetkezeti tag az alábbit fűzte hozz:'

- Az adásvételi ajánlatot, nevesítetten, mint alku végeredményét 
12,5 milliót a Kábeltelevízió 2oo7. évben jegyzett tőkéje, mérlege 
alapján reális ajánlatnak tartom, de véleményem szerint nem szeren 
esés, hogy a jelenlegi szövetkezeti vezetés döntést hozzon, azt 
gondolom, és úgy ítélem meg, hogy halasztó hatállyal hozzon döntés 
majdan a szövetkezet felállott uj vezetése.
A kérdéshez, az eladáshoz ______________  szólt hozzá.

Részletes osztalék ismertetéssel azon véleményének adott hangot, 
hogy nem tudja támogatni a Kábeltelevízió tulajdon-hányad eladását.
A vélemények, hozzászólások tükrében, 
a levezető elnök Ur szavazást rendelt 
az eladás mellett döntött 22 fő igen,
6/2ooS. május 21. az. határozat:
A küldöttgyűlés szavazásával támogatta 
eladását 12,5 milliós vételáron.

több hozzászólás hiányában 
el, melynek eredményeképpen 
nem 1 fő, tart.3 fő.

a Kábeltelevízió üszletr^s z

A küldöttgyűlés egyebek napirendi pontja alapján került sor az 
Alapszabály Hatályosítása és módosítása tárgykörre.
A témakört a szövetkezet ügyvéd-jogtanácsosa 
ismertette a hallgatósággal, küldöttekkel.
A küldöttgyűlés az ismertetés alapján elfogadta az Alapszabály módo 
sitást, szavazással: igen 26 fő, - nem, tartózkodás -, egyhangúan.
7/2ooB.május 21. az« határozat:
A küldöttgyűlés a tervezett Alapszabály módosítást jóváhagyta.
Ennek értelmében a tevék nyséyi köreiket átsorolják e hatályos 
08’-as TEAOR nomenklatura szerint. A Szövetkezet garázsszolgál
tatást már nem végez. Főtevékenységként a 6S32 /Ingatlankezelés/, 
további tevékenységként pedig a 6320 /Saját tulajdonu, bérelt in
gatlan bérbeadása, üzemeltetése/ és a 8110 /Fpitményüzemeltetés/ 
kerül feltüntetésre, valamint IX. részközgyűlés kiválásával 
/Sirály u. 4-14/ csökken a részközgyűlések száma.
A Szövetkezet tagjai alapszabályukat a hatályos 2oo6. évi IV.tör
vény /Gt./ 336. § /2./ bekezdése alapján e törvény rendelkezéseihez

./.



igazítva módosítják, és az ennek alapján a 
összeállított, jelen módosításokkal egység 
szövegét csatolják n benyújtott változásbe
A küldöttgyűlés érdemi munkáját befejezte, 
levezető elnök Ur bezárta az üllést*
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jogi képviselő által 
es szerkezetbe foglalt 
jegyzési kérelemhez*
emiek megfelelően a

l^veze'tő elnök


