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a DEÁKVÁRI LAKASFENNTARTÓ SZÖVETKEZET|||||||^
2010. május 28-án 18:00 h kezdettel tartott éves ren
des Küldöttgyűléséről, a Király Endre Szakközépiskola 
kultúrtermében.

45 küldöttből 28 fő, és 3 fő 
.int ig.tag. a m

Jelen vannak

szövetkezeti elnök köszönti a megjelenteket, valamint 
< jogtanácsost. Az ülés megkezdése előtt megkérdezi,
van e kifogás, hogy a Jegyzőkönyvhöz hangfelvétel készüljön a Köz
gyűlésről. Jelenlévők részéről kifogás nem merült fel. A létszám 
megállapításához névsort olvasott; megállapítást nyert: jelenlévők 
száma: 28 fő küldött, és 1 fő igazgatósági tag, valamint 3 fő szö
vetkezeti tag. Megállapítja, hogy a jelenléti iv szerint a Küldöt
tek több mint fele megjelent, a gyűlés határozatképes.
Bejelenti, hogy az ülés lebonyolításához levezető elnököt és jegy-i 
zőkönyvvezetőt, jkv. hitelesítőket kell választani. Jelenlévőktől 
megkérdezi, hogy van-e egyéb javaslata valakinek; amennyiben nincs, 
elvállalja a küldöttgyűlés levezetését.
Jelenlévők javaslatot nem tettek, személyét egyhangú
an elfogadták. . - /’j' „-/j 1 '• . - . 1. " '
Levezető elnök ezután javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető és a piíűl? 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyére: ' .

Jegyzőkönyvvezetőnek: - ^ -lg.
Jegyzőköny-hitélesítőnek: és -

tartózkodás nélkül

28 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko 
dás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadták. -■

A Levezető elnök az írásbeli meghívóban szereplő napirendi pontok : 
elfogadását szavazásra bocsátotta. ’ í
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A napirendek sorrendjea z  alábbi: . . ;
1. napirend: Igazgatóság éves beszámolója. /írásos anyag/
2. napirend: Felügyelő Bizottság éves beszámolója.

n; 3| napirend: Kapcsolódó kérdések és válaszok, szavazás.
1 4. napirend: 2010. évi költségvetés tervezet. .

5. napirend: Felújítási számlák megnyitása, Lakástakarék.
6. napirend: Szabályzatok.

H -7. napirend: Felügyelő Bizottsági tisztségviselők megválasztá
sa. ■ • : /' '
8. napirend: LÖSZ tagság.

A napirendet jelenlévők 2 fő TARTÓZKODÁS mellett elfogadták.
Levezető Elnök kihangsúlyozta: a Szövetkezet egészét érintő ügyeket 
tárgyal jelen Küldöttgyűlés, ezért az észrevételek, hozzászólások 
ne foglalkozzanak részközgyűlési témákkal.
I. napirend: Igazgatóság éves beszámolója.

elnök a kiadott Írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése-'.
két fűzött. ->< '
Kérdések, észrevételek:
1. javasolta, hogy a Küldöttek kapjanak a tartozók- /
ról listát, amit nem hozhatnak nyilvánosságra. -
Elnök válaszolt: Evileg lehet; megnézik a jogi hátterét, mit és ho
gyan lehet kiadni a küldötteknek.
2 . nem tudta értelmezni a 2009. évi költségei-' 

Kifogásolta a XXII. sz. Rk. kintlévőségeit. ///számolási táblákat 
Elnök válaszolt: Elmagyarázta, hogyan kell olvasni a táblázatokat

küldött érkezett.Közben 18:45-kor
aktuális küldött létszám 30 fő.

a vízórák hitelességét és a vízdíjak jogos
ságát vitatta, mivel magas a közös víz költsége.
Elnök válaszolt: a DMRV Zrt a házak főmérőjére szerződött és szám
láz, a jogszabály szerint. Vízóra ellenőrzés lesz a jövőben .is a 
kirívó eltérések miatt. A mellékmérők is okozhatják a differenciá- 
kát, és különböző - a lakók által előidézett - okok is közrejátsza
nak. ő/li/t'/;/ •1/1 f-rc
Bevezetésre kerül, hogy a lépcsőházakra leosztva állapítják meg - 4. 
havi.tényleges DMRV számla alapján - a vízfelhasználást a közös 
költségből. Ha ez látható lesz, kiszűrhetők lesznek az anomáliák, i
Más kérdés nem lévén, Elnök felkérte 
az FB. Beszámolóját.

tartsa meg
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II. napirend:
léklet.)

III.
lek.

dott le?

Elnök válaszol: 2010. február hónapban. Az Igazgatóság törvén 
szerint 90 napra kérte, tisztségét lássa el.

Elnök válaszolt: a Biztositó káreseményt fizet; tető beázásnál 
ha az karbantartás hiányából eredő probléma azt nem fizeti; - 
azt a beázást ami a Lakó lakásában keletkezik, azt fizeti. Ennne 
az a feltétele, hogy a kárt 48 órán belül bejelentsék. Felhívja a 
figyelmet a Biztositó "Mestervonal" szolgáltatására, ami vészhely 
zet esetén szakembert is küld a hiba leháritására.
3. felvetette, hogy az Igazgatóság beszámolójában em
lített "selejtezés" folyamán ügyeltek-e arra, hogy milyen anyagok., 
kerülnek selejtezésre; mit semmisítettek meg? - . .
Elnök válaszol: az Irattári Rendben van lefektetve a selejtezhető 
anyagok köre. A Selejtezési Bizottság többnyire az abszolút hasz
nálhatatlan anyagokat selejtezte le; pl.: 1970-es évekből maradt 
vizmű-számlákat, stb. Lényegileg irattározást, rendrakást végeztek. :
Elmondottak ismeretében Levezető Elnök feltette szavazásra az el
hangzott:

2009. évi beszámolót és a V
- 2009. évi FB beszámolót.

Jelenlévők az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság beszámolóját és a 
2009. évi Mérleget 43.589 eFt fő-összegben 26 IGEN, 4 TARTÓZKODÁS, s§ 
0 NEM szavazattal elfogadta az alábbi határozattal:

l/201V_;_05_:_28dKGY^ sz_.küldöttgyűlés! határozat^

"V, A Küldöttgyűlés a 2009. évről szóló beszámolót és a
043589 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadja az ered
ménykimutatás szerinti 1361 ezer Ft '
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lékba teszi, és a II.sz. részközgyűlés (Deákvári főút ,
a III.sz. részközgyűlés (Gombási u. 22-24.), a VI.sz. részköz
gyűlés (Radnóti u. 15-21.), a X.sz. részközgyűlés (Kárász u. 
1-5.), a XX.sz. részközgyűlés (Mező u. és a XXI.sz.
részközgyűlés (Zöldfa u. 4.) üzemelte megtakarításának 90y 
%-át a részközgyűlések felújítási alapjára kell átvezetni, 10 
%-ot pedig az üzemeltetésen kell tartani tartalékként, j j|§i§t

2 > ■■ 
i'ÜiIV. napirend: 2010. évi költségvetés.

tételenként ismertette a 2010. évi költségvetést 
(Mellékelt Beszámoló szerint!) r ̂ .-.íípiyíiől

'Élé'
Kiemelte a Váci TAVHO melegvizdij elszámolási rendszerével kapcso
latos problémát: a melegvíz diját az általános gyakorlattal ellen
tétben, a Lakásszövetkezet szedi be. H  í:

iHÁÁtHÁHHHi I . i; Hlp . :
^alása után 30 IGEN, 0A Költségvetés 4.1.6. fejezetének meqtá]

TARTÓZKODÁS, 0 NEM szavazattal az alábbi döntés született:
2/2010 _̂05̂ 8yKGY^ sẑ  küldöttqyűlési határozata

- Kérjük a Váci TÁVHŐ KFt-t, hogy á Lakásszövetkezet távfűtéses 
épüieteioen a használati melegvíz vizdiját 2010. július 1-től 

yifjbi a távhőszámlákban számolja el a fogyasztókkal. A Deákvári ka
zánok vizdiját ettől az időponttól a Váci TÁVHŐ Kft. A kazánok 

$022$'vízmérői alapján maga fizesse meg a DMRZ :Zrt-nek és ne szám
lázza tovább a Lakásszövetkezetnek. A Földváry téri lakótelep 
kőközpontja i ná1 az ott felszerelt vízórákra kössön szerződést 

ÁHIfia DMRZ Zrt-vel, ez alapján fizesse meg a vizdiját a vizmű fe
lé, és tegye lehetővé ezen vízórák ellenőrzését a Lakásszövet
kezet: számára. A szükséges szerződésmódosításokról az Igazga- 

V tóság gondoskodjon a fenti határidőig. t
A Költségvetés 4.1.7. fejezetének megtárgyalása: ;jj<
Elnök elővezette: az IG. és FB. Tagokat felelősség terheli, anyagi 
következménynyel. Mivel munkájuk költségekkel ia jár javasolta, 
hogy 2010.07.01-től munkájuk végzéséhez a mindenkori jogszabályok 
szerint maximum 8 eFt költségtérítést vehessenek igénybe. Kifejtet
te ez a tétel nem jelent költségemelkedést ;iH t
A javaslat elhangzása után

jegyzőkönyvbe mondta: kéri kiegészíteni a határozati 
javaslat szövegét azzal, hogy "2010. évben fentiekre való hivatko
zással az Igazgatási költséget emelni nem lehet." '
Elnök hozzáfűzte, hogy fenti javadalmazást az SZMSZ szabályozza:
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FB. Es IG.elnök alá rendeli a juttatás érvényesítését. :
Levezető Elnök előterjesztette szavazásra az elhangzott javaslatot, 
amelyről a Küldöttgyűlés 30 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:

3/2010. 05.2g-JCGr. sz_.Jnildöfcfcqyulési határozat̂y::-.
1 Az igazgatóság és felügyelőbizottsági tagok munkájuk végzésé

ül néz havi maximum 8.000,- Ft gépjármű-költségtéritést vehetnek jj 
igénybe a mindenkori jogszabályok szerint, azzal a kitétellel, 
hogy 2010. évben fentiekre való hivatkozással az Igazgatási 

fj 'költséget emelni nem lehet. 5-
Költséqvetés 4.1.8. fejezetének megtárgyalása:
Az Újhegyi út 45-51. sz. Rkgy. kiválása elé az Igazgatóság nem gör
dített akadályt, de az eddig keletkezett és számlával igazolt ki - 
adásokat elő kell Írni számukra.
Jelenlévők 30 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM szavazattal elfogadták az 
alábbi határozatot: ' - tggt-gy:-

sz_. küldöttgyűlés! határozat^
-Kiváláshoz kapcsolódó feltételek:
- Az Újhegyi út 45-51. szám alatti I. sz. részközgyűlés esetében 
2007. évtől a részközgyűléssel kapcsolatban keletkezett kiadá-| 
sokat, továbbá a részközgyűlésre eső igazgatási költséget az 
egyes tulajdonosok között szét kell osztani, és 2010.július 1- 
j ével egy összegben költségként elő kell irni. A tulajdonosok
nak 6 havi részletfizetési haladékot lehet adni a tartozás be
fizetésére. . ;g' -

Költségvetési tervet érintő kérdés felvetés nincs több; a Költség-jj 
vetés elfogadását határozati javaslatként szavazásra bocsátja:
Jelenlévők 30 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM szavazattal elfogadták az 
alábbi határozatot:
■Üli

5/^010_:_05^^J^GY_. sz_. Jcö ld B ttg yű lés i :
A Küldöttgyűlés elfogadja a 2010. évi költségvetést a viz- ésjj 
áramdijalí lépcsőházankénti, költségalapú, néglszámolásával. Az 
új üzemeltetési dijakat 2010.július 1-től kell szedni. A fel
új itási alapok képzéséről a részközgyűlések maguk dönthetnek 
egyedi igényeik szerint azzal, hogy a felújítási alapba mini
mum 25Ft/m2 összeget kell fizetni 2010.július 1-től.

V; m dg-;

20.20 h-kor távozik; aktuális létszám: 29
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V. napirend: Felújítási számlák megnyitása.
Elnök a napirendi Beszámolóban leírtakat ismertette, és röviden ki
egészítette. Kiemelte, hogy a számlák megnyitásának régóta felve
tett igényét már többször tárgyalta Küldöttgyűlés, de döntés ez 
ideig nem történt. A megnyitást indokolja, hogy a Rkgy-ek csak a 
megtakarítás mértékéig tervezzenek kiadásokat, ill. ne veszélyez
tessék a Lakásszövetkezet költségvetését, valamint, hogy Lakástaka
rék hitelt vehessenek fel, ha nagyobb felújítás szükséges.

kérdése: hol a jogi garancia, hogy a törlesztési köte
lezettség nem száll át a- Lakásszövetkezetre? Azaz, kérdés: ki a 
szerződő fél? .
Elnök válasza: a szerződő fél mindig a Szövetkezet, Ő rendelkezik 
jogi személyiséggel. A Részközgyűlés a felhasználás döntési jogát 
kapja meg. A . f f : - : . . . '

javaslata a következő, legyen: ' f
- vagy limit (a felvehető összegre pl: az éves költség X-szerese),
- vagy kontroll (az Igazgatóságnak felülbírálati joggal rendelkez

zen) .
személyi feltételnek azt javasolta: a Rkgy. 4/5-é- 

egyetértése legyen szükséges a hitelfelvételhez.
Elnök egyetértett az Igazgatóság kontrolljával és jóváhagyásával, : 
valamint a Rkgy. 4/5-ének jóváhagyásával. ? - -

szintén ezt a variációt javasolja.: 
Szavazás: Felújítási számlák megnyitásáról
Jelenlévők 27 IGEN, 2 TARTÓZKODÁS, 0 NEM szavazattal elfogadták az 
alábbi határozati javaslatot:

\6/2Ĉ 10̂ _0̂ ĵ 8^KGY^ sz_. Icüldött^yűlési határozat:

A Küldöttgyűlés elhatározta, hogy a részközgyűlések részére 
saját felújítási számlákat kell nyitni a szövetkezet számlave- 

. zető bankjánál. A bankszámlák megnyitásáról az Igazgatóság 
.gondoskodjék 30 napon belül. A bankszámlák nyitóegyenlegét az 
Igazgatóság határozza meg a 2009. év első félévi befizetések 

f tejalapján, figyelembe véve a részközgyűlés felújítási kiadásait.: 
fi Amennyiben a részközgyűlésnek a korábbi elszámolások szerint 

:j j megtakarítása volt, azt is figyelembe kell venni, és a számlák;
feltöltéséhez szükség szerint bankbetétet is meg lehet nyitni.: 

j ifi Az "üres" számlát akkor is meg kell nyitni, ha egy részközgyű
lésnek semmilyen megtakarítása nincs. Az elkülönített felúj i- 

f tási bankszámlák vonatkozásában a Küldöttgyűlés felhatalmazza f
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a részközgyűléseket, hogy saját számlájuk terhére önállóan 
gazdálkodjanak, és a saját döntésük alapjári: hitelt vegyenek 
fel, amennyiben a RKGY. 4/5-e, valamint az Igazgatóság ezt 
jóvá-hagyja. A számlákkal kapcsolatos egyéb kérdésekben az 
SzMSz vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

\

VI. napirend: Szabályzatok aktualizálásának ismertetése .fflflfjf
A Szövetkezet szabályzatainak egy része elavult, egy része pedig 
frissítésre szorult. A SZMSZ átadásra került a Küldötteknek.A Tűz
védelmi Szabályzatból minden tag kapni fog, és a következőkben tűz
védelmi ellenőrzésekre mindenki számíthat. íjjffii: 1

(Lásd Beszámoló 6. pontja!) - ' : ; j •

A következő napirendi pontok sorrendjét megváltoztatva, a LÖSZ tag
ságot veszi sorra a Levezető Elnök.
VII. napirend: LÖSZ TAGSÁG.
Elnök taglalta a belépéssel járó előnyöket, és bejelentette, hogy 
Küldöttgyűlési határozat szükséges elfogadásához. fffjjfj
Jelenlévők 29 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadták az alábbi 
határozati javaslatot:

7/2010. 05.25-KGr. sz. köldötjc^ú
Ilii

‘Küldöttgyűlés elhatározta, hogy kéri a Deákvári Lakásfenntartó 
.Szövetkezet felvételét a Lakásszövetkezetek és Társasházak Or
szágos Szövetségébe. Meghatalmazza az Igazgatóságot, hogy a 
belépéssé i kapcsolatban eljárnon. -

VIII. napirend: FB. tisztségviselők választása.
Elnök javaslatot tett a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira: 

Elnöknek:

•• , Bizottsági tagnak: es - - -
j avasolj a .

Jelenlévők 29 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadták Szavazatszám
láló Bizottsági tagokat.
Elnök javaslatot tett a megválasztandó FB Tagok szavazólapra való 
felvételére az alábbi személyekben: '
FB. Jelöltek:

<1

elnöknek 
tagnak' 
tagnak fii
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SZB elnök ismerteti az eredménytSzavazás után

sz- kűldöttgyűlési : A Küldöttgyűlés 3

26 IGEN, 2 NEM, 1 TARTOZÓKODAS

25 IGEN, 3 NEM, 1 TARTOZÓKODAS
29 IGEN, 0 NEM 0 TARTOZOKODAS szavazattal

Kmf t

Jkv. hitelesítő,
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