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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a DEÁKVÁRI LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET - V á c
2013. május 29-én tartott éves rendes Küldöttgyűléséről, 
a Madách Imre Művelődési ház 47-es termében.

Jelen vannak: 41 küldöttből 21 fő, a lakásszövetkezet jogi képviselője és
elnöke valamint 4 fő meghívott a mellékelt jelenléti iv szerint 
17 órakor; további két küldött érkezett 18 óráig, az 1. 
napirendi pontban tartott szavazás előtt igy a küldöttek száma 
23-ra egészült ki.

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

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, személyét egyhangúan elfogadták.

A jelenlévők ezután javaslatot tettek a jegyzőkönyvvezetőre és a jkv-hitelesítők 
személyére:

Jkv. vezetőnek:
Jkv. hitelesítőnek:

Jelenlévők 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat
nélkül jkv. vezetőnek elfogadták.
Jelenlévők 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszava
zat nélkül jkv. hitelesítőnek elfogadták.
Jelenlévők 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellen-szavazat
nélkül jkv. hitelesítőnek elfogadták.

A levezető elnök üdvözölte a meghívottakat, Hajdú Sándort (Váci Közös Képviselők 
Klubja), , és , majd ismertette a
küldöttgyűlés napirendjét:

1. Igazgatóság és Felügyelőbizottság éves beszámolója a 2012. évről 
(szavazás)

2. 2013. évi költségvetés (szavazás)
3. Felügyelőbizottsági tisztségviselők választása (titkos szavazás)
4. Jogszabályváltozások miatt szükséges alapszabály- és 

szabályzatmódosítások (szavazás)
5. Ad hoc felvetések megvitatása

A napirendet az egybegyűltek egyhangúan elfogadták.
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1. napirendi pont: Igazgatóság és Felügyelőbizottság beszámolója
elnök (továbbiakban )_ az előzetesen kiadott írásos anyag alapján 

beszámol a lakásszövetkezet és annak igazgatósága 2012-es munkájáról, a 
mérlegről, bevételekről és kiadásokról, a pénzügyi eredményről (3. melléklet).

munkájáról(3.
FB. elnök megtartja 

melléklet).
beszámolój át a Felügyelőbizottság

__ kéri a jelenlévőket, hogy a két napirendi beszámolóban elhangzottakhoz tegyék
meg észrevételeiket, hozzászólásaikat, kérdéseiket.

Érdemi hozzászólások, észrevételek:

1 .)

2 .)
jó lenne, ha a sárga csekkeket a lakástulajdonosok 

korábban megkapnák, ez sokat javítana a fizetési morálon.
a 2012-es karbantartási költségek részletezését hiányolja 

a kiadott anyagból.

válasza: A sárgacsekkek készítésénél a vízdíjelszámolások hátráltatták a 
munkát. Az új tervezet éves ciklusban veszi figyelembe a számlák alakulását, így 
nem szükséges a szolgáltatók számláit megvárni a csekkek elkészítéséhez. ígéretet 
tesz arra, hogy ezentúl korábban lesznek a csekkek kiosztva.
A karbantartás részletezésére azt mondja, az kiolvasható a főkönyvből, amit 
kérésre bárki megtekinthet az irodában, az elszámolt tételekhez tartozó 
számlákkal együtt. Terjedelmi okokból lehetetlenség lett volna a nyomtatott 
anyagban teljes, értelmezhető részletezést közzétenni.

Több hozzászólás nem lévén, szavazás következik az Igazgatóság és a
Felügyel.őbizottság beszámolójáról. A két beszámoló tárgyában a Küldöttgyűlés az
alábbi határozatot hozta:

1/2013,05.29-KGY, sz. küldöttgyűlési határozat:
A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2012. évről szóló Beszámolóját és a Mérleget,
76.818 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja. Az eredménykimutatás szerinti 17.904 
ezer Ft alaptevékenység + vállalkozási eredményt eredménytartalékba teszi.
Igennel szavazók száma 23 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

2/2013.05.29-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság beszámolóját a 2012. évről.
Igennel szavazók száma 23 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

2. napirendi pont: 2013. évi költségvetés
az elszámolási alapok megértéséhez fűz magyarázatot. Részletes, fényképes 

prezentációt mutat be a lakóépületekben fennálló műszaki problémákról. Felvázolja 
az épület-életciklus tervezésének folyamatát és levezeti a felújítási alap 
kívánatos mértékét, amit összehasonlít az eddigi gyakorlattal. Határozottan 
állítja, hogy az épületekben felgyülemlő problémák miatt intenzívebb felújítási 
alapképzés szükséges. Az Igazgatóság javasolja a felújítási alap felemelését 60 
Ft/m? összegre. A javaslat alapja részben az elmondott szakmai indokok, részben a 
Föidváry téri részközgyűlésekben a közelmúltban megfogalmazott szándék arról, 
hogy legyen emelés, és erről írásbeli szavazás.
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Érdemi hozzászólások, észrevételek:
1 .)
2 .)

3. )
4. )
5. )

6.)

7. )
8 .  )

9. )

10. ) 
11.)

12.)

13.)

Egyszerre nem kéne ennyit emelni, hanem fokozatosan.
Egy átlagos lakásnál ez 2000 Ft emelést jelent, míg a 

felújítások elmaradása számszerűsítve ennél jóval nagyobb kárt okoz.
Önmagában az összeg jó, de ezt valahogy be kéne vinni a 

köztudatba, „jó marketing" kellene.
El kellene menni az emberekhez, elmagyarázni nekik miért

fontos a felújítási alap képzés.
A kommunikációra vonatkozó kritikák részben jogosak, de 

sokakat nehéz elérni: sajnos a lakógyűléseken 10% körüli a részvétel, a 
levélszekrénybe kézbesített hírlevelet, honlapot nem olvassák. A személyes 
kapcsolattartás a küldöttek feladata, ezen is lehetne erősíteni. El kell 
magyarázni, hogy ez a pénz nem rezsire megy, hanem a ház saját spórolt 
pénze lesz, ami a javasolt határozat szerint lakástakarékban gyűlik. 
Példaként érdemes megnézni a Beszámoló 43. oldalán a IVR részközgyűlés 
elszámolását, ahol már van ilyen! Ott látható a kapott állami támogatás 
is, ami „talált pénz" a háznak.

Nincs probléma, ahol a lakók nem értenek egyet a 
felújítási díj mértékével, ott majd megszavazzák írásban, hogy ők 
kevesebbet akarnak fizetni.

Megnézte a honlapot, de az most nem működik.
A szünetnek műszaki oka van, és csak átmeneti. Megszűnt az 

ingyenes tárhely-szolgáltatás, új tárhelyre kerül a honlap, ami már készen 
van, csak fel kell tölteni.

A lépcsőházba kirakott hirdetményeket sem olvassa senki, a 
csótány-irtásról szóló piros hirdetmény a lépcsőházajtón volt, de arról is 
a 14-ből csak két lakó tudott.

A fokozatos emelés jobb lenne, vagy az, ha az egyes 
lakógyűlésekben külön-külön szavaznának az emelés mértékéről.

A 60 Ft-ra biztosan mindenki felfigyel, akkor 
lesz érdeklődés. Es a lényeg az, hogy ha most rögzítjük a 60 Ft-ot, akkor 
attól még a részközgyűlés szavazhat kevesebbet, ha akar. Ha most 
határozatba foglaljuk, hogy nem 60, hanem 40, akkor is lesznek, akik 
zúgolódni fognak, de aprópénzről vitatkozunk, és az idő szorít, az 
épületek állapota egyre rosszabb.

A kormány elfogadta a gázár, fűtés, villany 10%-os 
csökkentését, de lakó sokszor nem érzi azt, hogy 10%-kal csökkent a rezsi. 
Ugyanez a baj itt is, hogy az emberek nem érzékelik ezeket a felújítási 
célú megtakarításokat. Van aki a 25 Ft-ot is soknak tartja, mert csak azt 
nézi, hogy fizet valamire, amiről nem tudja micsoda. Persze, ha egy 
összegben kéne befizetni a felújításkor, akkor lenne csak felháborodás. Az 
viszont jó gondolat, hogy most a Küldöttgyűlés megszavazza a 60 Ft-ot és a 
részközgyűléseknek megadják a lehetőséget, hogy ettől eltérőt szavazzanak 
maguknak. Akkor az övék a felelősség. Pénzt csak pénzzel lehet csinálni, 
ahhoz, hogy megkapják a lakástakarék állami támogatását először be kell 
fizetni.

Közbeszólásokra válaszolva emlékeztet az írásbeli szavazás 
rendjére, különösen arra, hogy ott mindenkinek módjában áll szavazni, nem 
az a két-három ember dönti el a felújítási alap mértékét, aki megjelenik a 
lakógyűlésen. Az összeg „lefelé szavaztatása" persze azt is jelenti, hogy 
ha még ezek után sincs érdeklődés, és az írásbeli szavazás érvénytelen 
lesz, akkor marad a Küldöttgyűlés által megállapított összeg.

A határozati javaslat nem tartalmazza az emelés kezdetét.
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Az egybegyűltek rövid vita után rögzítik, hogy a határozati javaslat szövege 
egészüljön ki azzal, hogy az új díj 2013. június 1-től kerül bevezetésre. Ezután 
a küldöttgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

3/2013.05.29-KGY, sz. küldöttgyűlési határozat:
A felújítási alapba fizetendő díj mértékét a Küldöttgyűlés a 2013. évtől 
egységesen, minden részközgyűlésben 2013. június 1-től 60 Ft/m2 összegben 
állapítja meg, amelyet a tulajdonosoknak a tulajdonukban lévő lakás (használati 
egység) alapterülete alapján kell megfizetni. A részközgyűlések ettől eltérő, 
akár alacsonyabb díjat és más felosztást is megállapíthatnak saját maguk számára, 
amelyet a részközgyűlésben tartott írásbeli szavazáson hozott döntéssel kell 
elhatározni. A felújítási díj ügyében szóbeli, nyílt szavazás nem tartható. 
Igennel szavazók száma 22 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 1 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

4/2013.05.29-KGY. sz. küldöttqyúlési határozat:
A Küldöttgyűlés a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet 2013. évi 
költségelőirányzatát üzemeltetési kiadásokra 32.023 ezer forint főösszegben, 
felújításra 42.371 ezer forint főösszegben határozza meg, továbbá elfogadja és 
jóváhagyja a költségek megállapítását és felosztását az előterjesztésben 
foglaltak szerint, az 1. számú részközgyűlés kivételével. A csoportos beszedéssel 
fizetők részére az igazgatási díjból 100 Ft kedvezmény adható igazgatósági döntés 
alapján.
Igennel szavazók száma 23 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

5/2013.05.29-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
A jelentős tartozásokra való tekintettél a Küldöttgyűlés a Deákvári 
Lakásfenntartó Szövetkezet 1. számú részközgyűlésének 2013. évi 
költségelőirányzatát üzemeltetési kiadásokra 1.699 ezer forint főösszegben, 
felújításra 347 ezer forint főösszegben külön határozza meg, továbbá elfogadja és 
jóváhagyja a költségek megállapítását és felosztását az előterjesztésben 
foglaltak szerint, az 1. számú részközgyűlés vonatkozásában. Az 1. sz. 
részközgyűlés könyvelt megtakarításait a fennálló fedezetlen kiadásokra kell 
fordítani.
Igennel szavazók száma 22 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 1 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

3. napirendi pont: Felügyelőbizottsági tisztségviselők választása
Szavazatszámláló bizottságra az egybegyűltek közfelkiáltással javasoltak:

• Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
• tagjai:
• Királyné

akik a felkérést elfogadták.

Szavazás: A Szavazatszámláló Bizottság elnökének 22
igen és 1 tartózkodással, tagjainak | 22 igen és 1
tartózkodással,! 22 igen es 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül az egybegyűltek megválasztották.

A felügyelőbizottság elnöki tisztére jelölt: tagjainak
és |. A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy kéri-e még

valaki további jelölt felvételét a szavazólapra. Javaslat nem érkezik.
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Szavazás: a jelölteket a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja.

Ezután a Szavazatszámláló Bizottság tagjai kiosztották a szavazólapokat a 
küldötteknek. A szavazólapok kitöltése es leadása után a Szavazatszámláló 
Bizottság ellenőrizte és összesítette a szavazatokat. A Bizottság elnöke 
ismertette az eredményeket:

6/2013.05.29-KGY,
A Küldöttgyűlés a

sz. küldöttgyűlési határozat:
Felügyelőbizottság elnökének 
20 igen szavazattal, 2 tartózkodással

tagjainak:
ellenszavazat

21 i gén
22 igen

szavazattal, 
szavazattal,

1 tartózkodással, ellenszavazat 
ellenszavazat nélkül

megválasztotta.

nélkül; 

nélkül;

Egy szavazólap érvénytelen volt. A jelenlévők megállapítják, hogy a cégkivonaton 
szereplő 1995-ben megválasztott felügyelőbizottsági tagot senki nem
ismeri az egybegyűltek közül. Személyéről ad némi tájékoztatást egy 
jászberényi napilapból és a Facebookról szerzett információk alapján. Az 
egybegyűltek vele kapcsolatban a következő döntést hozzák:

7/2013.05.29-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
A Küldöttgyűlés tisztelettel adózik 1995-ben megválasztott 
felügyelőbizottsági tagnak, és tisztségéből érdemei és munkássága elismerése 
mellett visszahívja.
Igennel szavazók száma 23 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

4. napirendi pont: Alapszabály- és szabályzatmódositások
Jelenlévők megvitatták az ismertetett alapszabály módosításokat és az alábbi 
határozatokat hozták:

8/2013.05.29-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
A Küldöttgyűlés a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet főtevékenységét a 68.32 
Ingatlankezelésről 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetésére módosítja. A 68.32 Ingatlankezelés tevékenység az egyéb 
tevékenységeknél szerepel. A főtevékenység módosítását szükséges csak a 
cégbíróságnál átvezetni, az egyéb tevékenységek végzését elégséges az 
adóhatóságnál bejelenteni.
Igennel szavazók száma 23 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

9/2013.05.29-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
Az Alapszabályban, nyilvántartásokban és könyvekben a részközgyűlések az eddigi 
római számok helyett azonos értékű, kétjegyű arab számokkal kerülnek 
feltüntetésre. A Radnóti út 1-5. sz. alatti IVR. rk. ezen túl 04 rk. 
megjelöléssel szerepel, a Kakukk utca 2-6. sz. alatti IVK. rk. pedig 05 rk. 
megjelöléssel. A 2012. március 12-i részközgyűlésen a XV. sz. részközgyűlésből 
kivált a Zöldfa utca 36. és a Vám utca 16-18. sz. épület, együttesen 16. sz. 
részközgyűlés megjelöléssel. A részközgyűlések felsorolását az Alapszabály 1. sz. 
melléklete tartalmazza.
Igennel szavazók száma 23 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.
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10/2013,05.29-KGY. sz. küldöttgyúlési határozat:
A Küldöttgyűlés elfogadta és jóváhagyja a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet 
Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett új szövegét. 
Ezzel hatályát veszti a 2005. december 13-án elfogadott, és az óta többször 
módosított szöveg.
Igennel szavazók száma 23 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

11/2013.05.29-KGY. sz. küldöttgyúlési határozat:
A 2013. május 29-én elfogadott Alapszabály II. mellékletében felsorolt 
ingatlanokat a Lakásszövetkezet leltárába fel kell venni, amiről az Igazgatóság 
gondoskodik.
Igennel szavazók száma 23 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

12/2013.05.29-KGY. sz. küldöttgyűlési határozat:
A Küldöttgyűlés az alapszabály szövegéhez igazodva a tisztségviselők mandátumát 
meghosszabbítja. Az elnök és igazgatósági tagok \

mandátuma 2017. május
31-ig, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai , és

) mandátuma 2018. május 31-ig tart.
Igennel szavazók száma 23 fő, nemmel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 0 fő. A 
határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

5. napirendi pont: Ad hoc felvetések megvitatása
Az egybegyűltek kötetlen beszélgetés keretében megvitatták a lakásszövetkezeti 
élet aktuális kérdéseit.

Levezető elnök a Küldöttgyűlést 20 órakor bezárta.

1. melléklet: A küldöttgyűlés meghívója (1 old.)
2. melléklet: A küldöttgyűlés jelenléti ive (2 old.)
3. melléklet: A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Beszámolója a 2012. évről

(benne: az Igazgatóság beszámolója, a Felügyelőbizottság beszámolója, a 
Mérleg és eredménykimutatás, és a 2013. év költségvetése (61 old. kötve)

4. melléklet: Alapszabály (hatályosított szöveg egységes szerkezetben)

Kmf t.
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J- wetfelcCcsb
Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1.
tel./fax: +36 (27) 302-558, e-mail: vacilakszov@gmail.com, web: http://lakasszovetkezet.info

«Név»
«Cím»

M EGHÍVÓ

Tisztelt «Név» «Megszólítás»!

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága tisztelettel meghívja Ont lakásszövetkezetünk éves 

rendes küldöttgyűlésre.

A gyűlés helye 

Ideje:

Napirendje:

1. Igazgatóság és Felügyelőbizottság éves beszámolója a 2012. évről (szavazás)

2. 2012. évi költségvetés (szavazás)

3. Jogszabályváltozások miatt szükséges alapszabály- és szabályzatmódosítások (szavazás)

4. Felügyelőbizottsági tisztségviselők választása (titkos szavazás)

5- Ad hoc felvetések megvitatása

Kérjük, hogy jelenlétével a Küldöttgyűlést feltétlenül tisztelje meg. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, 

ha azon a küldöttek 50%+1 fő küldött megjelent. A beszámolót és a küldöttgyűlés előkészítő anyagát 

megküldjük Önnek. A küldöttek részére a beszámoló nyomtatott változata ingyenes, a tagok részére 1000 

Ft, nem tagok részére 5000 Ft. A beszámoló digitális változata ingyenesen hozzáférhető lesz az e-Ház 

rendszerben a szövetkezeti tagok számára.

A küldöttgyűlésen minden érdeklődő szövetkezeti tag tanácskozási joggal részt vehet. Határozatképesség szempontjából csak a 
küldöttek számítanak, hiszen a küldöttgyűlésben csak ők szavazhatnak. Az adott épületek helyi kérdéseivel (tetőszigetelések, 
fütésproblémák stb.) a részközgyűlésekben foglalkozunk, amelyek közül néhány a küldöttgyűléshez közeli időpontban kerül 

megtartásra. Kérjük, ügyeljenek rá, hogy ne tévesszék össze az időpontokat!

Kelt: Vácott, 2013. május 10.

Madách Imre Művelődési Központ

(2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63. 47. terem)

2013. május 29. (szerda) 17:00-20:00-óra
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