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

2015. június 11-én tartott éves rendes Küldöttgyűléséről, 
a MIMK 8.sz.termében.

Jelen voltak; 34 küldöttből 25 fő, valamint 5 fő szövetkezeti tag, a
mellékelt Jelenléti ív szerint.

szövetkezeti elnök köszöntötte a megjelenteket, és megállapította,
hogy a jelenléti ív szerint a Küldöttek több mint fele megjelent, a gyűlés 
határozatképes. Az ülés megkezdése előtt bejelentette, hogy a küldöttgyűlésről a 
jegyzőkönyv készítéséhez hangfelvétel készül; ezt a jelenlévők nem kifogásolták.

Levezető elnöknek személyét egyhangúan elfogadták.

Levezető elnök felkérte a jelenlévőket, hogy tegyenek javaslatot tett a jegyző- 
könyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Az egybegyűltek jkv. veze
tőnek , jkv. hitelesítőnek t és
javasolták, más javaslat nem volt.

Szavazás: A jelenlévők jegyzőkönyv-vezetőnek
• 25 igen szavazattal, egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyv-hítelesi tőnek
• 24 igen szavazatta 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül;
• 25 igen szavazattal egyhangúan elfogadták.

A levezető elnök üdvözölne a Váci Közös Képviselők Klubbjának
elnökét, meghívott vendéget, majd ismertette a napirendi pontokat, amelyek az 
alábbiak:

1. A lakásszövetkezet elnökének tájékoztatója a szövetkezet általános 
gazdasági, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, az Igazgatóság tevékenységéről, 
a rezsicsökkentések eredményeként jelentke-ző megtakarítások összegéről 
költségnemenként a lakásszövetkezet tekintetében, valamint tagon-ként és nem 
tag tulajdonosonként a fenntartási költség megosztásának az alapszabály 
szerinti bon-tásában.

2. Á Felügyelőbizottság beszámolója a tevékenységéről és a lakásszövetkezet éves 
beszámolójára vonatkozó véleményéről (Lszt. 26.§(2) bek.f.pont)

3. A lakásszövetkezet 2014. éves beszámolójának (mérlegének) elfogadása 
(határozat.

4. 4. Döntés a lakásszövetkezetnek az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködésé-ről és az Alapszabálynak az új Ptk-nak megfelelő módosításáról 
és hatályosításáról.

a. Az Alapszabálynak a módosításokkal és a hatályosítással egységes 
szerkezetbe foglalt szöve-gének elfogadása (határozat).

b. Az űj Ptk-nak történő megfelelésre tekintettel az elnök és a tiszt
ségviselők megbízatásának meghosszabbítása illetőleg a cégjegyzékbe 
még be nem jegyzett igazgatósági és felügyelő bizott-sági tag válasz
tása, az elnöki tisztségnek ügyvezető elnökké történő változása az új 
Polgári Törvénykönyv szerint (titkos szavazás).

5. Döntés a víz- és melegvíz díjak elszámolásáról.

Szavazás: A jelenlévők a küldöttgyűlés napirendjét egyhangúan elfogadták.
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Levezető elnök ez után a küldöttgyűlést megnyitotta.

1. napirendi pont; Igazgatóság éves beszámolója a 2014. évről.

A küldöttek a mellékelt „Beszámoló a 2014. évről." dokumentumot a küldöttgyűlés 
előtt kézhez kapták.

elnök röviden összefoglalja a „Beszámoló" tartalmát. Jelzi, hogy a 
kiadott változatban néhány apró gépelési hiba van: a határozatszámokban helyen
ként 2014-es évszám szerepel, helyette értelemszerűen 2015-ös számot kapnak a 
határozatok, valamit a 10-es részközgyűlésben a fenntartási d£j 200 Ft-tal keve
sebb a 4.21-es táblázatban feltüntetettnél, mert „költségvetési túllépés kompen
zációja" ott már nem szükséges. A 4.9-es táblázat ugyanerről szóló adatai viszont 
helyesek, a költségtervben jó számok vannak, csak az összefoglalóban volt hiba.
A fenntartási díjakkal kapcsolatban elmondja a Kárász utca 1. sz. alatt jelent
kezett, és máig tisztázatlan, de azóta megszűnt jelentős elszámolási különbség 
történetét. Rámutat, hogy a Fácán utca 8 szám alatt hasonló, ám lényegesen kisebb 
túlfogyasztás volt, ami megszűnt, illetve újabban a Fácán utca 2. sz. alatt 
jelentkezik. Példákat hoz arra, hogy az elszámolási különbségnek műszaki, mérés- 
technikai okai lehetnek, túl a szokásos magyarázatokon, mint merők leolvasási 
hibája, vízelfolyás stb. Álláspontja szerint a DMRV Zrt-vel való együttműködés 
javulóban van, de a vízóra-leolvasók munkájára még mindig sok a panasz.
Az egybegyűltek rövid kötetlen beszélgetés formájában megvitatták a vízóra
leolvasással és elszámolással kapcsolatos gondokat.

A Deákvári főút 29-ben is magas a bekötési vízmérő is a mellékvíz
mérőkön mért fogyasztás közötti különbség. Kérte kivizsgálni, amire az elnök 
ígéretet tett. .

elnök: Rövid prezentációval (amely elérhető a lakásszövetkezet 
Facebook oldalán is) tájékoztatja az egybegyűlteket az elmúlt évben végzett 
felújítási munkákról. Elmondja, hogy a műszaki ellenőr szerit a Vám utca 16-18. 
szám alatt végzett szellőző-felújítás megfelelő, de a vállalkozó nem teljesen a 
megrendelt munkát végezte el. Nem új fedköveket készített, hanem a régieket 
tatarozta ki. Emiatt nem a teljes árat, hanem csak a szerződés szerint teljesített 
munkák díját fizették ki. Ismertette a Deákvári főúti tágulási tartály felúj írását, 
az Újhegyi úti szennyvízcső törés kijavítását, és kisebb munkákat (Lépcsőházfestés, 
postaláda cserék, pincevilágítás). Beszámolt a szakmai konferenciák 
tapasztalatairól, hangsúlyozva, hogy ezeket és a hasonló információkat a jövőben 
hatékonyabban kell eljuttatni a tagsághoz, de legalább a küldöttekhez. Intő 
példaként bemutatta a Kárász utca 9. sz. alatti PUR-hab „tetőhőszigetelést" és 
egyéni hőszigeteléseket, amelyek egyes lakók magánakcióiban valósultak meg. 
Felhívta figyelmet arra, hogy ilyet nem szabad csinálni.

Náluk is megcsinálták a hőszigetelést egyénileg. Mi vele probléma? 
Elnök: Az, hogy a törvény szerint nem szabad, a műszaki előírásoknak nem felel meg, 
hőhidak keletkeznek, ami penészedést és szerkezetkárosodást okozhat, a szavatosság 
problémás, nem illeszkedik az épület - esetlegesen állami támogatás-sal megvalósuló 
- teljes hőszigeteléséhez, ronzja a homlokzat látképét. Ráadásul teljes épület így, 
lakásonként darabokban való szigetelése esetén a költségek is magasabbak, mintha 
az épületet egyben szigetelnék le, mondjuk lakástakarékból, állami támogatással.

Mit jelent a LED-es térvilágítás a tervek között? Melyik épület a 
Gombási úton?
Elnök: Kapu előtti szövetkezeti tulajdonú területek megvilágításáról van szó, a 
Gombási út 22-24. sz. alatt.

Várható-e jövőre a felújítás a Nagymező utcában?
Elnök: Elmondja a BME munkatársaitól hallottakat a K+F projekt műszaki és pénz
ügyi hátteréről, nehézségeiről, és ütemezéséről. Említi a szigetszentmiklósi és 
gazdagréti tapasztalatokat, és lehetőségeket, azzal, hogy egyenlőre az auditálási 
fázisban tartunk, a további konkrétumokat ez után lehet mondani.
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Közben: , , küldöttek
megérkeztek.
További kérdés nem volt.

2- napirendi pont: Felügyelő Bizottság éves beszámolója a 2014, évről.

Felügyelő Bizottsági beszámolót FB elnök tartotta meg. Ismertette
az ellenőrzések általános irányait, illetve a tapasztalatokat, a követeléskezelés 
(jelzálogok kezelése} helyzetét, a kintlévőségek alakulását.
Több megjegyzés: határozottabb fellépés kellene, eredményesebb behajtás, miért 
lassú az ügyintézés.
Elnök válasza: Röviden összefoglalta a fizetési meghagyásos eljárás folyamatát, és 
a lehetséges problémákat (banki terhelési és elidegenítési tilalom az ingatlanon, 
adósnak nincs ismert jövedelme, ellentmondás mondva csinált okokkal stb.). 
Elmondta, hogy amikor több ügy fut egyszerre, kevés alkalmazottal nehéz elvégezni 
a munkát, ezért javasolt a követeléskezelő cég megbízása. A kintlévőségek között 
vannak régi, a számviteli törvény szerint ;s behajthatatlan k, arr.i.ktől
a kintlévőség-állományt meg kell tisztítani.

Milyen felújítási kiadást takar a 160.300 Ft a 14. számú 
részközgyűlésnél a 4.13 táblázat 15-ös sorában?
Elnök válasza: Fundamenta Lakástakarék nyitási díj.

A 12-es sorban hogyan jön ki a 26 Ft/m2 megosztás? A részközgyűlés 35 
Ft/m2-t szavazott meg...
Elnök: A megszavazott 35 Ft/m2 az előírás, ami az 1/a sorban van. A 12-es sor a 
kiadásokhoz tartozik több tétellel együtt. A gazdálkodás szempontjából kiadás 
oldalon szerepel az alapba és az lakástakarékba rakott pénz is. Az ott felsorolt 
tételek az összehasonlítás végett fel vannak osztva négyzetméterre is a 
táblázatban. Összeadva 36 Ft/m2-t adnak a kerekítési hibák miatt, de valójában az 
is 35 Ft/m2, mivel a bevételi és kiadási oldal egyensúlyban van.

A 13. sz. részközgyűlésnél a felújítási alapnál ugyanez 70 Ft/m2-re 
jön ki. Miért, ha 60 Ft/m2-t fizetünk?
Elnök: A terv és tény oldalon egyaránt 70 Ft/m2 van, mert a lakástakarék állami 
támogatása növeli a lakók által fizetett 60 Ft/m2-t
Levezető elnök: Feltette a kérdést, hogy Vannak-e még kérdések vagy hozzászólás a 
beszámolóhoz és az FB jelentéséhez. Több kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta a 
beszámolót.

3. napirendi pont: A lakásszövetkezet 2014. éves beszámolójának elfogadása
1/2015,06.11-KGY sz, küldöttgyűlési határozat: A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 20-14. 
évről szóló Beszámolóját és a Mérleget, 132.164 ezer Ft mérleg főösszeggel 
elfogadja. Az eredménykimutatás szerinti 35.537 ezer Ft alaptevékenység + vállalko
zási eredményt eredménytartalékba teszi.
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 26 fő, Nem-mel szavazók száma 1 fő, tartózkodott 
1 fő. Ellene szavazott Bíró Mária, tartózkodott Mány Péter. A határozatot a 
Küldöttgyűlés elfogadta.

2/2015.06.11-KGY sz. küldöttgyűlési határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a 
Felügyelőbizottság beszámolóját a 2014. évről.
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 27 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
1 fő, Bíró Mária. A határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

3/2015.06.11-KGY sz. küldöttqyűlesi határozat: A Küldöttgyűlés a Deákvári 
Lakásfenntartó Szövetkezet 2015. évi költségelőirányzatát üzemeltetési kiadásokra 
31.884 ezer forint főösszegben, felújításra 48.867 ezer forint főösszegben 
határozza meg, továbbá elfogadja és jóváhagyja a költségek felosztását a
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beterjesztésben foglaltak szerint.
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 26 fő, Nem-mel szavazók száma. 0 fő, tartózkodott
2 fő, , . A határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

4/2015.06.1I-KGY____sz .____ küldöttgyűlési____határozat: A küldöttgyűlés a
rezsicsökkentésből származó megtakarítás felhasználásáról akként rendelkezik, hogy 
a részközgyűlések tényleges költségei, a tényleges előírások és befizetések 
figyelembe vételével jelentkező valós megtakarítást a tartalékalapba helyezi. 
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 25 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott
3 fő, . A határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

4. napirendi pont; Döntés a lakásszövetkezetnek az új Ptk. rendelkezéseivel 
összhangban álló továbbműködéséről és az Alapszabálynak az új Ptk-nak megfelelő 
módosításáról és hatályosításáról.

A jelölőbizottság a szavazólapra az alábbi jelöltek nevét javasolta felvenni:
Felügyelőbizottság: elnök:

tagok:

Lakásszövetkezet elnöke:.
Igazgatóság: elnök:

tagok:

A jelöltek röviden bemutatkoznak, más jelöltre javaslat nem érkezett. A titkos 
írásbeli szavazáshoz
Szavazatszámláló Bizottság elnökének: 
tagjai-nak:

kérik fel, akik a felkérést elfogadják.
Szavazás: A Szavazatszámláló Bizottság tagjait egyenként 27-27-27 igen és 1-1-1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az egybegyűltek megválasztották.

Levezető elnök ismertette a titkos szavazás szabályait. A szavazólapok kiosztásra 
kerültek. A titkos szavazás megkezdődött. Közben levezető elnök - a szünet 
megkezdése előtt a - szavazásra bocsátotta az Alapszabályról szőlő határozatot.

Kifogásolja, hogy az Alapszabály szerint a padlásterek miért kerülnek 
a lakásszövetkezet tulajdonában, azok miért nem a lakók osztatlan közös tulajdonát 
képezik?
Elnök: A 2004. évi GXV. törvény a lakásszövetkezetekről 11. § szerint: „[...] z
épülethez tartozó földrészlet, az épületszerkezetek, az épület közös használatra 
szolgáló területei és helyiségei, [...] a lakásszövetkezet tulajdonában állnak." Tehát 
a törvény rendelkezése szerint van ez így. A lakástulajdonosokat emiatt semmilyen 
hátrány nem éri, hiszen a 14. § szerint „A lakóépülethez tartozó, a lakásszövetkezet 
tulajdonában álló földrészlet és épületrészek használatára - a közgyűlés 
határozatának keretei között - a tagok mindegyike jogosult, e jogát azonban egyik 
tag sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekeinek sérelmére." Ha a 
törvény feltételek ezt lehetővé teszik, akkor a lakásszövetkezet boldogan átadja 
a tulajdonosok közös tulajdonába az egész padlást és tetőt mindenestül.
8/2015.06.11-KGY. számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés elfogadja a
módosításokkal, az új Ptk-nak megfelelő, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabály hatályos szövegét.
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Szavazás: Igen-nel szavazók száma 27 fő, Nem-mel szavazók száma 1 fő 
tartózkodott 0 fő. A határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

Levezető elnök 20 perces szünetet rendel el.

T i t k o s  s z a v a z á s .

9/2015.06.11-KGY. számú határozat:
A küldöttgyűlés beszámolás terhe mellett felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az 
Alapszabály mellékletében felsorolt épületekhez illetve részközgyűlésekhez nem 
tartozó, a lakásszövetkezet által ténylegesen nem kezelt, de az ingatlan
nyilvántartás szerint a lakásszövetkezet tulajdonában lévő ingatlanok (például: 
Szélsősor út (egykori V. sz. részközgyűlés, Rezeda utca (egykori XVI. sz. 
részközgyűlés), Vác, Rozmaring utoa (egykori XVII. sz. részközgyűlés) 
vonatkozásában a lakásszövetkezeti tulajdon ingatlan-nyilvántartásból való törlése 
ügyében eljárjon.

Szavazás: Igen-nel szavazók száma 28 fő, Nem-mel szavazók száma: 0 fő, tartózkodott 
0. fő, A határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

5. napirendi pont: Döntés a víz- és melegvíz díjak elszámolásáról
A küldöttek a határozati javaslatot és a tájékoztató a gyűlés előtt
áttanulmányozták. A javaslattal kapcsolatban kérdést nem tettek fel.
10/2015.06.11-KGY sz. határozat: A hiteles mellékvízmérővel rendelkező
elkülönített vízhasználó a víziközmű-szolgáltatőval írásban mellékszolgáltatási 
szerződés megkötését kezdeményezheti az 58-/:'2dl3. (.11. 27. ) Korm. rend. 84. §
szerint. Az elkülönített vízhasználók vonatkozásában vízdíjak elszámolását a 
Küldöttgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

1) Azon lakások esetében, ahol minden vízvételí hely (csapoló) tekintetében a 
szolgáltatóval kötött mellékvízmérő szerződés szerint történik a vízdíjak 
elszámolása, a vízhasználó a szolgáltatónak fizeti meg a vízdíjat. A főmérő 
és a mellékvízmérők közötti különbséget a lakásszövetkezet a fenntartási 
(üzemeltetési) díjban számolja el.

2) Azon lakások esetében, amelyek bármely vízvételi hely vonatkozásában az 1) 
bekezdés szerinti érvényes mellékszolgáltatási szerződéssel nem rendelkez
nek, az elfogyasztott víz költségének fedezeteként a lakásszövetkezet éves 
vízdíjátalányt szed a lakás tulajdonosától. A vízdíjátalány mértékét az igaz
gatóság határozatban állapítja meg.

3) Azon lakások esetében, amelynél
i. a viziközmű-szolgáltatóval megkötött mellékszolgáltatási szerződés alapján 

történik a hidegvíz elszámolása, és
ii. a melegvíz készítéshez használt hidegvíz díját sem a vízíközmű-szolgáltató 

sem a távhőszolgáltató nem számolja el a felhasználó felé, és
iii. a lakás hitelesített használati melegvíz-mérőkkel felszerelt, amelyek ál

lását a használó a szolgáltató felé - a mellékszolgáltatási szerződés 
szerint, illetve a szolgáltatónál szokásos rendszerességgel - lejelenti, 
és

ív. a lejelentett mellékvízmérő, adatokat a szolgáltató a lakásszövetkezet 
részre digitális állományban rendelkezésre bocsátja, és 

v. a használó részére a távhőszogáltató vízfelmelegítési szolgáltatást szám
láz,

a melegvíz készítéshez használt hidegvíz díját a lakásszövetkezet számolja
el a következőképpen:
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a) Az elszámolási időszak július 1-től következő év június 30-ig tart.
b) Az adott lakásra az előző év átlagfogyasztása és az aktuális vízdíj alapján 

átalánydíjat kell megállapítani.
c) A lakásszövetkezet a számlázási időszakban ténylegesen elfogyasztott víz

ről évente egyszer, a számlázási időszak végét követően számlát állít ki. 
Amennyiben a számlázási időszakban befizetett vízdíj kevesebb, mint a 
tényleges fogyasztás után fizetendő díj, úgy a különbözetet a lakásszö
vetkezet az elszámoló számlán fizetési kötelezettségként tünteti fel, ame
lyet a használó a számlán feltüntetett fizetési határidőig (15 nap) köteles 
teljesíteni. Túlfizetés esetén a lakásszövetkezet a többletet a következő 
időszak átalánydíjának meghatározásakor levonja.

d) A rezsicsökkentéssel elért megtakarítást a lakásszövetkezet a Rezsitv 4/A 
§ 5) szerint az éves elszámoló számlán tünteti fel.

e) Tulajdonosváltás vagy a díjfizető személyében bekövetkezett változás ese
tén az új és a régi díj fizetők egymással számolnak el.

fj A szolgáltató által átadott mellékvízmérő-adatállomány tartalmáért a szol
gáltató felel. A lakásszövetkezet mindennemű felelősséget kizár, ami az 
adatszolgáltatás hibáiból származik (ideértve, de ezzel egyebeket nem ki
zárva az adat hiányát, a téves adatot, a mérő hibás leolvasását is). Hibás 
adatszolgáltatás esetén a lakásszövetkezet a használó felé elszámolt víz
díjat a következő esedékes elszámoló számlában helyesbíti.

4) Az vízdíj megfizetését a lakástulajdonos két havi rendszerességgel postai 
készpénz-átutalási megbízással, csoportos beszedéssel, vagy a lakásszövet
kezet erre a célra nyitott bankszámlájára történő befizetéssel teljesíti. A 
fizetési határidő minden páros hónap utolsó napja.

5) A befizetett vízdíjakat elkülönítetten kell kezelni, az ehhez szükséges külön 
bankszámla nyitásáról az igazgatóság gondoskodik.

Szavazás: Igen-nel szavazók száma 28 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő. A határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

Elnök: Ismertette a 11-es határozat hátterét, és a Váci Távfiő Kft.-vei perben 
történt megegyezést. A 2012. november-tői a lakástulajdonosoktól be nem szedett 
melegvíz díjak helyzetét rendezni kell, ezért javasolja a 11-es határozat 
elfogadást azzal, hogy a szabott 2016. december 31-i határidőt vitassák meg.

Kérdése, hogy a tulajdonosváltások esetén mi történt az korábban 
elfogyasztott vízzel?
Elnök: Ha az eladó az ingatlan eladását bejelentette, a mérőkről leolvasott 
vízmennyiségek alapján a régi tulajdonosokkal egyenként elszámoltak.

Körülbelül mekkora összeget kellene befizetni '16 december 31-ig?

Elnök: Ez attól függ mennyi melegvizet használtak el. Az átlagos vízfogyasztás 2,32 
m 3/hónap/lakás, 2012 novembertől 2015. júniusig 32 hónappal számolva átlagosan 
74 m 3 vízről van sző, ami átlagos 633,3.6 Ft/m3 díjjal számolva 47 ezer forintot 
jelent. Egyedül élő nyugdíjasok 1 m3 körül fogyasztanak havonta ami összesen 20 
ezer forintot jelent. Lényegében durván annyiszor 20 ezer forint, ahány köbméter 
a család átlagos havi vízfogyasztása.
11/2015.06.11-KGY számú határozat: A lakásszövetkezet kifizeti a melegvíz
készítéséhez felhasznált hi-degviz víz díját a bekötési vízmérő szerint szolgáltató 
(a DMRV Zrt. illetve a Váci Távhő Kft.) részére, a 7. P.20.567/2014. és 
7.P.20.573/2014. sz. ügyekben történt megegyezésnek megfelelően a Deákvári főút 
33. sz. és Újhegyi út 51. sz. alatti kazánház, a C6/1, C6/2, C7/1, C7/2 és Cll
hőközpontok esetében. A hőközpontok által ellátott lakások tulajdonosai részére a 
lakásszövetkezet kimutatást készít a Váci Távhő Kft. adatai alapján a 2012. 
november 2015. június hónap közötti időszakban lakásonként elhasznált vízről. A

6 / 8

http://lakasszovetkezet.info


Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, S as u. 1.
tel./fax: +36 (27) 302-558, e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.info

kimutatott dijat a lakástulajdonosok az igazgatóság által határozatban 
megállapított részletekben és határidőkkel, de legkésőbb 2016. december 31-ig 
fizetik be a lakásszövetkezet bankszámlájára.

Szavazás: Igen-nel szavazók száma 28 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő. A határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

12/2015.06.11-KGY számú határozati A lakásszövetkezet a kintlévőségek behajtásával 
megbízza irodát, a -t

és partner ügyvédi irodáját, hogy a vonatkozó 
jogszabályok szerint járjon el a fenntartási költség befizetésével legalább három 
hónapnak megfelelő hátralékba került tag vagy nem tag tulajdonosok tartozása 
behajtása érdekében. Meghízottakat a küldöttgyűlés felhatalmazza, hogy az Lsztv. 
47. § szerint az 50.000 Ft-nál nagyobb hátralékok biztosítására az adós
lakástulajdonára jelzálogot jegyeztessenek be a fenntartási díj tartozás erejéig 
a lakásszövetkezet javára. A küldöttgyűlés beszámolás terhe mellett felhatalmazza 
az igazgatóságot, hogy a behajthatatlan követeléseket leírja. A követelések 
behajthatatlanná minősítésének részletes szabályait a szám-viteli politikában és 
az ennek részeként elkészülő. értékelési szabályzatban kell rögzíteni. A 
behajthatatlanság, bizonyítását és dokumentálását a Felügyeiőbízóttság ellenőrzi.

Sz egybegyűltek megvitatták a határozatot. Az elnök ismertette a fizetési 
meghagyásos és végrehajtási eljárás folyamatát, a bírósági végrehajtásról szóló 
1994. évi Lili. törvény 5-8. § szerint a végrehajtási kényszer alkalmazásának
lehetőségeit, és a mindennapos gyakorlatot.

Elvált tulajdonosok fizetési kötelezettségét kérdezi.
válaszol; Az adósság szempontjából nem az érdekes, hogy elváltak- 

e, vagy sem, hanem az, hogy ki a tulajdonos. Ha mind a ketten tulajdonosok, akkor
egyetemlegesen felelősek.

Miért nem kapnak a tulajdonosok név szerinti kimutatás a tartozókról? 
És mikor kapnak az adósok felszólítást?
Elnök; Kaptak mar ilyet, akkor néhányan attól tartottak, hogy személyiségi jogok 
megsértése miatt pereket fognak indítani az adósok. Ez eddig nem következett be. 
A törvény szerint a tulajdonosoknak joguk van megtudni, hogy a szomszédjaik 
tartoznak-e. Felszólítólevél kampány 2010-ben volt, akkor mindenki kapott, azóta
a nagyobb tartozók folyamatosan. Idén újra lesz kampányszerű felszólítás is. A 
mostani tatozásokról akkor lehet ilyet adni, ha a már Küldöttgyűlés elfogadta a 
beszámolót.
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 28 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő. A 12/2015. 06.11-KGY számú határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai idő közben összesítették 
Bizottság elnöke ismertette az eredményeket:

Kelügyelőbizottság: elnök:
tagok:

Lakásszövetkezet elnöke:
Igazgatóság: elnök:

tagok:

a szavazatokat.

27 igen, 1 nem
27 igen, 1 nem
28 igen, 1 nem
27 igen, 1 nem
27 igen, 1 nem
28 igen, 0 nem
27 igen, 1 nem
28 igen, 0 nem
28 igen, 0 nem

A

7 / 8

http://lakasszovetkezet.info


Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1.
tel./fax: +36 (27) 302-558, e-mail: ¡nfo@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.info

Az eredmények alapján minden jelölt megszerezte a szavazatok 2/3-át, így a
Küldöttgyűlés az Alapszabály szerint elfogadta az alábbi határozatokat:

5/2015■06.11-KGY sz, küldöttgyűlési határozat:
A küldöttgyűlés - figyelemmel a 2013. évi 5. tv 3:26.§-ára, 3 tagú 
. Felügyelő Bizottságot választ 5 éves időtartamra illetőleg megbízatásukat 
meghosszabbítja. A Felügyelő Bizottság tagjai:

• (-elnök, szül.. :) .
• /tag, szül.: )
• (szül.: )

Megbízatásuknak lejárata: 2020.06.11.

6/2015■06.11-KGY számú küldöttgyűlési határozat;
A küldöttgyűlés - figyelemmel a 2013. évi 5. tv 3:343.§-ára is -

elnöknek választja illetőleg mandátumát 
meghosszabbítja. Megbízatásának lejárata: 2020.06.11.

7/2015.06.11-KGY számú küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés - figyelemmel a 2013. évi 5. tv 3:343.§-ára - 5 tagú 
Igazgatóságot választ, illetőleg az Igazgatóság tagjainak megbízatását 
meghosszabbítja. Az Igazgatóság tagjai:

Megbízatásuk lejárata: 2020.06.11.

Az egybegyűlték megvitatták a FB elnökének javaslatát az elnök fizetésére, és 
kötetlen beszélgetéssel fejezték be a gyűlést.

Levezető elnök a Küldöttgyűlést 19:12-kor órakor bezárta.
Mellékletek:

• Küldöttek és tagok jelenléti íve (2 db)
• A küldöttgyűlés meghívója
• Elfogadó nyilatkozatok (7 db)
• A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Beszámolója a 2014. évről és a 2015. 

év költségtervé”

Kmft.

«^-Levezető Elnök Jkv.vezető

Jkv.hitelesítő Jkv.hitelesítő
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