
Készült:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
a DEÁKVÁRI LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET - V á c
2016. május 30-án tartott éves rendes Küldöttgyűléséről,
a MIMII 8. ss. termében.

Jelen voltak: 34 küldöttből 22 fő, valamint 2 fő szövetkezeti tag, a 
mellékelt Jelenléti Ív szerint.

szövetkezeti elnök köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, 
hogy a jelenléti iv 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 a jegyző- 
könyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők 
tőnek Kakuk Andrásnét, jkv. hitelesítőnek 
javasolták, más javaslat nem volt.

személyere. Az egybegyűltek jkv. veze-

Szavazás: A jelenlévők jegyzőkönyvvezetőnek
-t 22 Igen szavazattal, egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek

ellenszavazat nélkül;
21 igen szavazattal 1 tartózkodással,

21 igen szavazattal 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
elfogadták.

A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:

1. A lakásszövetkezet elnökének tájékoztatója a szövetkezet általános 
gazdasági, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, az Igazgatóság tevékenységéről.

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

3. A lakásszövetkezet 2015. évi beszámolójának (mérlegének) elfogadása
(határozat).

4. Igazgatósági tag tisztségviselő választása (titkos szavazás).
5. Határozathozatal a 11/2015.06.11-KGY számú határozatban (HMVj foglalt 2016. 

december 31-i határidő 2017. május 31-re módosításáról.

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

1. napirendi pont: Igazgatóság éves beszámolója a 2015. évről.
A küldöttek a mellékelt „Beszámoló a 2015. évről." dokumentumot a küldöttgyűlés 
előtt kézhez kapták.

Sümegi András elnök röviden összefoglalja a „Beszámoló" tartalmát.

2. napirendi pont: Felügyelő Bizottság éves beszámolója a 2015. évről.

A felügyelő bizottsági beszámolót FB elnök tartotta meg. Ismertette 
az ellenőrzések általános irányait, illetve a tapasztalatokat, a követeléskezelés 
(jelzálogok kezelése) helyzetét, a kintlévőségek alakulását.



3. napirendi pont: A lakásszövetkezet 2015. évi beszámolójának elfogadása
1/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat: A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2015. 
évről szóló Beszámolóját és a Mérleget, 161.932 ezer Ft mérleg főösszeggel 
elfogadja. Az eredménykimutatás szerinti 37.347 ezer Ft alaptevékenység + vállalko
zási eredményt eredménytartalékba teszi.
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 22 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő. A határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

2/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a
Felügyelőbizottság beszámolóját a 2015. évről.
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 22 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő. A határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

3/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat: A Küldöttgyűlés a Deákvári
Lakásfenntartó Szövetkezet 2015. évi költségelőirányzatát üzemeltetési kiadásokra 
32.545 ezer forint főösszegben, felújításra 52.430 ezer forint főösszegben 
határozza meg, továbbá elfogadja és jóváhagyja a költségek felosztását a 
beterjesztésben foglaltak szerint.
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 22 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő. A határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

4/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés a rezsícsökkentésből 
származó megtakarítás felhasználásáról akként rendelkezik, hogy a részközgyűlések 
tényleges költségei, a tényleges előírások es befizetések figyelembe vételével je
lentkező valós megtakarítást a tartalékalapba helyezi.
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 22 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő. A határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

4. napirendi pont: Igazgatósági tag tisztségviselő választása (titkos szavazás).
igazgatósági tag elköltözése miatt tisztségéről 2016. május 30-

ával lemondott.
5/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés
igazgatósági tag lakásszövetkezetből való elköltözés miatti lemondását elfogadja. 
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 22 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő. A határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

A jelölőbizottság a szavazólapra az alábbi jelöltek nevét javasolta felvenni: 
Igazgatósági tag:

A jelölt röviden bemutatkozott, más jelöltre javaslat nem érkezett. A titkos 
Írásbeli szavazáshoz
Szavazatszámláló Bizottság elnökének: 
tagj ai-nak:

kérik fel, akik a felkérést elfogadják.
Szavazás: A Szavazatszámláló Bizottság tagjait egyenként 21-21-21 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.

T i t k o s  s z a v a z á s .

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai összesítették a szavazatokat. A Bizottság 
elnöke ismertette az eredményeket:

Igazgatóság tag:
1/1

21 igen, 0 nem, 1 tartózkodás



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

6/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés - figyelemmel a 
2013. évi 5. tv 3:343.§-ára és a 2004. évi CXV. tv 22.§-ára, az Alapszabály 6.1.1 
és a Szervezeti és működési Szabályzat VII. szakaszára - Félegyházi László 
igazgatósági helyére (szül.: )
igazgatósági tagot választja. Az időközi választással megválasztott tisztség- 
viselő megbízatásának lejárata: 2020.06.11. (azonos a korábban megválasztott 
tisztségviselő megbízatásának lejáratával).

A titkos szavazás eredménye: Igen-nel szavazók száma 21 fő, Nem-mel szavazók 
száma 0 fő, tartózkodott 1 fő.

5. napirendi pont: Határidő módosítás
7/2016.05.30-KGYsz. határozat: A Küldöttgyűlés módosítja a 11/2015.06.11-KGY számú 
határozatban megállapított részletfizetési határidőt, az új határidő 2017. május 
31 .
Szavazás: Igen-nel szavazók száma 22 fő, Nem-mel szavazók száma 0 fő, tartózkodott 
0 fő. A határozatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

Napirenden kívül

elnök tájékoztatta a küldötteket, hogy | (ügyvezető,
) részéről megkeresés történt a régi szövetkezeti iroda, vagy esetleg 

más helyiség megvásárlása ügyében. A vásárlási szándék szóbeli bejelentésén kivül 
sem arra nézvést nem történt megállapodás, hogy melyik helyiségről lenne szó, sem 
pedig a vételárról. Az ingatlan értékesítésről a 2004. évi CXV. tv. 15.§ és 21. § 
szerint a küldöttgyűlés dönt. Tekintve, hogy a vásárlási szándék bejelentése a 
meghívók kiküldése után történt, az ügy nem került a gyűlés napirendjére.
A küldöttek megvitatták az ingatlaneladás kérdését, és közös megegyezéssel arra 
jutottak, hogy a szándék szóbeli bejelentése önmagában érdemi vitához nem 
elégséges, különösen a felajánlott vételárról, és a megvásárolt ingatlanrészben 
folytatni tervezett tevékenységről kellene a vállalkozónak nyilatkoznia. Határozni 
az ügyben a küldöttgyűlés nem tud.

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

• Küldöttek és tagok jelenléti ive (2 db)
• A küldöttgyűlés meghívója
• Elfogadó nyilatkozatok (1 db)
• A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Beszámolója a 2015. évről és a 2016. 
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