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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet

Jegyzők® nyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésérőlA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai 2018. szeptember 20-án érkezett indítványára közgyűlést hívott össze, amely a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában került megtartásra 2018.12.20 és 2019.05.31. között. A meghívók két alkalommal kerültek kézbesítésre, először minden részközgyűlésben 2018. november 30-án, majd emlékeztetőként az egyes részközgyűlésekben az ott tartott gyűlés előtt 5-7 nappal.A részközgyűlések az indítványnak megfelelően azonos napirenddel kerültek megtartásra. Az Alapszabály szerint a határozatképességet a Lakásszövetkezet egészének vonatkozásában kell megállapítani. Határozatképesség esetén határozattá az a tárgysorozati pont válik, amely a részközgyűléseken megjelentek szövetkezeti szinten összesített számához viszonyítva az előírt szavazati többséget elérte. A rész- közgyűlések eredményét az Igazgatóság összegzi és állapítja meg. A Lakásszövetkezet az Alapszabály2.1.3. pontja szerint közgyűlése határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést nem tart, tekintettel arra, hogy a szövetkezetnél küldöttgyűlés működik, amely a tagok választott küldötteivel magasabb szinten valósítja meg a Lakásszövetkezet demokratikus működését, mint a kisszámú tag egyéni szavazatával.A közgyűlés napirendi pontjai:1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldöttgyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.Az indítványban szereplő határozati javaslatok:1/2019 sz. határozat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják levezető elnöknek:.. . ,  jegyzőkönyvvezetőnek:.. . ,  jegyzőkönyvhitelesítőnek:... és ....2/2019 sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben ... küldött megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, m elyből... küldötti megbízatás betöltetlen. A részközgyűlés megválasztja küldöttnek: ....,.... és ....
3/2019. sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  jelenlegi Igazgatósági

1/2

http://lakasszovetkezet.info


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

Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet

elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.A részvétel és a szavazás eredménye:
Részközgyűlés Szavazásra jogosultak jelen- lévő száma/összes száma 3. számú határozatra szavazottigen nem tartózkodott01 16/48 3 9 402 17/48 11 1 503 8/24 8 - -04 11/36 8 - 305 6/36 - - 606 19(l)/56 18 - -07 5(5)/36 - - -09 13/42 13 - -10 7/21 7 - -11 11/18 7 4 -12 3/18 - - 313 9/24 9 - -14 13/30 13 - -15 9/88 6 - 316 4/47 3 - 119 8/32 8 - -20 7/32 7 - -21 10/12 7 - 122 28/114 24 1 123 20/114 16 - 4összesen: 224/880 168 15 31Szavazásra Jogosult tagok és sen 224 fő, ami a szavazás^ nyes határozatot nem fao ok száma 880 fő. A közgyűlésen megjelent össze- özgyűlés ezért nem volt határozatképes, érvé-
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MEGHÍVÓ
A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésére

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai 
indítványára közgyűlést hív össze:
1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megvá
lasztása az SZMSZIV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.
2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött nincs meg
választva, küldöttek pótválasztása.
3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldöttgyűlés 
összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  jelenlegi Igazga
tósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legközelebbi (rendes vagy rend
kívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök megbízatásának megszüntetésére 
(felmentésére) való szavazásra.
4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi tisztségvi
selők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

A közgyűlést a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában tartjuk. A részközgyűlé
seket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.

A lO.rk. sz. részközgyűlés (Kárász utca 1-5.) részére 
a gyűlés időpontja: 1/31/2019 j €*̂ 2
helye: Vác, Kárász utca 1. lépcsőház

Határozati javaslatok:

1/2018.X. sz határozati javaslat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják
levezető elnöknek:... -t, jegyzőkönyvezetőnek:... -t, jegyzőkönyv hitelesítőnek: ....-t, és ....-t.
2/2018.X. sz határozati javaslat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben ... küldött megválasztását 
teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből... küldötti megbízatás betöltetlen. A részközgyűlés megválasztja 
küldöttnek:....
3/2018.X. sz. határozati javaslat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési 
küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az Igaz
gatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  jelenlegi Igaz
gatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanág 
okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rend
kívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  
jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tag
jai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.
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Iksz: IND/2018/VII-  Címzett:Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósági elnök részére
Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Felügyelőbizottsága figyelm ébe 2601 Vác, Pf. 13. M D ÍT V Á M Y  •Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Rendkívüli közgyűlésének részközgyűlések útijára történő összehívása irántAlulírottak, a szövetkezeti tagok legalább 10%-át kitevő létszámú tagok - a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi C X V . törvény 16. § (2) bekezdése, a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet alapszabályának II. fejezetétnek 2,3. pont 6. alpontja, valamint a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Szervezeti és Működési szabályzat IV . fejezet 4. pont 5. alpontja alapjára - indítványozzuk, hogy a Szövetkezet'Igazgatósága a jelen indítvány kézhezvételétől számított negyven napon belüli időpontrarendkívüli közgyűlést hívjon össze részközgyűlések útjára(ennek elmaradása esetén a negyvenedik napot követő harminc napon belüli időpontra a Felügyelőbizottság) a valamennyi részközgyűlési körzetben az alábbi napirendi pontokkal, az alábbi okokból, melyre az alábbi határozati javaslatokat tesszük:I . Napirendi pontok;1. A  jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az S Z M S Z IV . fejezet 4. pont 8. alpontja alapján;2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása;3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldöttgyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  jelenlegi Igazgatósági 

elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen elenlegi Igazgatósági elnök megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) 
való szavazásra.4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizoftság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okára, a jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.IL  Indoklás?Szövetkezeti tagok részéről bizalmatlanság merült fel , jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen továbbá az igazgatóság tagjai,felügyelőbizottság elnöke és tagjai ellen â  szövetkezet jelenlegi működésének, gazdálkodásának, ügyvitelének ezen tisztségviselők irányításával kapcsolatban, különösen az alábbi okokból:1. A  2015 .évi egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredmény kimutatásról a közgyűlés határozatot hozni, illetve elfogadni nem tudta, mivel a közgyűlés megtartására nem került sor.2. A  2016.évi és a 2017.évi egyszerűsített éves beszámolót, mérleget, eredmény kimutatást a közgyűlés nem tárgyalta meg, nem fogadta el, mivel e tárgyal kapcsolatban az elnökség a közgyűlést nem hívta össze.3. Az elnökség az igazgatósági ülések előtt a tagok véleményét nem kéri ki, az ülésen elfogadott határozatokról a tagságot nem tájékoztatja.4. Az igazgatóság tagjainak nevét, elérhetőségét, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak nevét, elérhetőségét évek óta elérni nem lehet, a tagság számára ismeretlenek.5. A  tagok részéről történő hiba bejelentésekor, hibajegy felvételére nem kerül sor, ebből eredően ellenőrizhetetlenné válik a hibák kijavításának ideje, sorrendisége.6. A z elnökség éves elszámolást nem készített a tagság felé, nem készített az aktuális év kiadásairól pénzforgalmi kimutatást a szövetkezet tagjai részére.7. Alapszabályban és SZMSZ-ben meghatározott szövetkezeti tagok számára nyilvános ülések időpontjáról,
helyéről, azon hozott határozatokról nem tájékoztatja a tagokat.8. Ügyfélfogadási időben, irodájában rendszeresen nem található meg, tagokat nem fogadja, telefonon elérhetetlen. 1



Iksz: IND/2018/VII9. szövetkezeti tagok és tulajdonosok írásbeli beadványaira, panaszaira nem, vagy csak jelentős késedelemmel válaszol;10. szövetkezeti tagok jogszabályban biztosított irat betekintési jogát akadályozza, azt nem teszi lehetővé tagok számára.11. A z elmúlt években a szövetkezet Igazgatóságának elnöke súlytalanná tette az Igazgatóság tagjait, a felügyelőbizottság elnökét és tagjait ezt követően kialakult az egy személyes vezetési forma,   személyében. A  kialakult vezetési forma elfogadhatatlan a tagság részéről, mivel teljesen ellentétes a szövetkezet Alapszabályával, Szervezeti és Működési Szabályzatával.12. A z igazgatóság tagjai asszisztáltak ezen vezetési forma kialakulásához, a felügyelőbizottság a kialakult súlytalanságából eredően nem az elvártaknak megfelelően végezte ez irányú feladatát.13. A  szövetkezetnél megválasztott tisztségviselők az Alapszabály a Szervezeti Működési Szabályzat előírásait nem tartják be.Az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Igazgatóság elnökének, valamint az igazgatóság tagjainak a felügyelőbizottság elnökének, tagjainak felmentéséről a közgyűlés küldöttgyűlés útján dönt, melyet a tagok sorából részközgyűlési egységként választott küldöttek alkotnak. A  küldöttek feladata, hogy a küldöttgyűlésen az őket megválasztott tagokat képviseljék figyelembe véve a részközgyűlések határozatait, javaslatait, illetve amennyiben a küldött küldötti megbízását nem a részközgyűlés útmutatása szerint teljesíti, őt a részközgyűlés visszahívhatja. A z Alapszabály értelmében rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha azt a küldöttek legalább egytizede indítványozza.I I I . Részközevűlési határozati javaslatok:
1/2018. V II. számú részközevülési határozati javaslat:A  jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztjáklevezető elnöknek:  -t,j  egyzőkönywezetőnek:  -t,jegyzőkönyv hitelesítőnek:    -t,és ............................................................................................   -t.
2/2018. V II. számú részkö7.evíílési határozati javaslat:Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben 3 küldött megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből . . .  küldötti megbízatás betöltetlen. A  részközgyűlés megválasztja küldöttnek:
3/2018. V II. számú részközevülési határozati javaslat:A  részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai,felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal,valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen,továbbá Igazgatóság tagjai,felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.
Kelt: Vác, 2018.szeptember. 10.
Tisztelettel a VII. számú részközgyűlés tagjai:,
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IKTATV
Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1., tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.infoJegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésérőlA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.A j_  sz. részközgyűlés (cím: Mi)'C- íU rH U G Y I  U’ T  H'S "-W)A gyűlés időpontja: j Q J , á  • __________  .Helye: R A-F) K/ c f - f ) M T / P t'L T . í Vír>L ________________________________ .

Napirendi pontok:1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli} küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: Á (n fő.Az egybegyűltek a napirendi pontokat j  C igen ,___n  nem, tartózkodás szavazattal elfoga-ták/nem fogadták el.H atározatok:
l/2@ 19jQT.y  -i RK. §z» határozat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják levezető elnöknek: -t ÁG  igen. nem.jegyzőkönyvvezetőnek: -t Á G  igen. nem.j egyzőkön^hitelesítőnek: -t Á é  igen. —1 nem.-t ÁG igen. nem.

Z I_  tartózkodás,
tartózkodás,
tartózkodás, és ~~ tartózkodás, szavazattal.
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2/2019/iC.^f. A RK. sz, határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben küldött megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből ... küldőtti megbízatás betöltetlen. A részközgyűlés megválasztja küldöttnek:'— -t. igen, — nem. ^ tartózkodás,
„_____ .... -t. ~~ igen. nem. .... tartózkodás,-t. — igen, — nem. — tartózkodás.

3 / 2 0 1 9 .ü £ i|_ .J_R K . sz» határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.
% igen, _ 9 _  . nem, ü __ tartózkodás.Kiegészítés:

A gyűlést 1$ : 2 ö  -kor befejezték.
K.m.f

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

JegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűléséről
A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai 
indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában 
tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.

A _  sz. részközgyűlés (cím: fífzft V\ (/fil!<) I FÓ U I 2. ¥ ~ 33  )
A gyűlés időpontja: 2- 0 f  9 . 'J DIÜU Afí? .
Helye: \lfí(Cf R A f)U ( f j l  u T C b _____________________________________ .

Napirendi pontok:

1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő 
megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.
2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött 
nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.
3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- 
gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  
jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legkö
zelebbi (rendes vagy rendkívüli] küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök 
megbízatásának megszüntetésére (felmentésére] való szavazásra.
4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi 
tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: /-f  fő.

Az egybegyűltek a napirendi pontokat /b igen, * nem, [  tartózkodás szavazattal elfoga- 
ták/nem fogadták el.

Határozatok:

1/ 2019.0? l k .i l  RK. sz. határozat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül 

megválasztják levezető elnöknek:

  -t 15 igen, 2 nem, H  tartózkodás,

jegyzőkönyvvezetőnek:

_____________ -t Í 6  i g e n ,  nem, Á tartózkodás,

j egyzőkönyvhitelesítőnek:

-t 
-t

J i -  igen, _  

- ÍÍl. igen, _

nem, J___tartózkodás, és

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

2 /2 0 1 9 .0 i .02 RK. sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben 3. küldött 
megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből j.  küldötti megbízatás betöltetlen. A 
részközgyűlés megválasztja küldöttnek:

_______ -t. 1-7 igen, ~~ nem, — tartózkodás,

____________________________ -t.  igen,____ nem ,_____tartózkodás,

____________________________ -t.  igen,____ nem ,_____tartózkodás.

3 /2 0 1 9 -fíi .IkS í) RK. sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a 
részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében 
indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál} rendkívüli küldöttgyűlés összehívását, 

 jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság 
tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, va
lamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli] küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetke
zeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgató
ság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.

igen, -t nem, tartózkodás.

Kiegészítés:

A gyűlést l 5 : -kor befejezték.

K.m.f

_____ ___________ _________

je g y z ő k ö n y v v e z e tő

jegyzők öln yvh itelesítő je g y ző k ö n y v h ite ls ítő
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1., tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.info

JegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűléséről
A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós 
és társai indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyű
lések formájában tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavaza
tokat össze kell számítani.

sz. részközgyűlés (cím:
f fl/ft'q S o r t b a  H .2 2 -J -9

A gyűlés időpontja: - j O j  % -■ . -

Helye: i ( 0.  O 2

Napirendi pontok:

1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő 
megválasztása az SZMSZIV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.
2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött 
nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.
3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- 
gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  
jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legkö
zelebbi (rendes vagy rendkívüli] küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök 
megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.
4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi 
tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

q
Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: _ fő.

g -
Az egybegyűltek a napirendi pontokat___ igen,____nem,____ _ tartózkodás szavazattal elfoga-
ták/nem fogadták el.

Határosatok:

1 / 2 0 1 8 X  §s határosat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják 

levezető elnöknek: -t ^ igen,  nemTI   tartózkodás,

j egyzőkönyvezetőnek:

jegyzőkönyv hitelesítőnek:

_ _  igen, _

.-t,__L. igen,z___nem,____ tartózkodás,

igen,

es

_ nem,____tartózkodás,
_t q  jigen,

t,

nem,____tartózkodás,

szavazattal.

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

2/2018.X . sz határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben ... küldött megválasztá
sát teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből... küldötti megbízatás betöltetlen. A részközgyűlés 
megválasztja küldöttnek:

—

-t. igen, nem. tartózkodás,

-t. igen, — nem. tartózkodás,

-t. " igen, nem. tartózkodás.

3/2018.X . sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyű
lési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítvá
nyozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál} rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  

 jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai 
ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint 
a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok 
képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, 
felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.

% Iigen, nem, tartózkodás.

K.m.f

jegyzőkönyvvezető

j egyzőkönyvhitelesítő j egyzőkönyvhitelsítő

t f ’ : $ ■
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1., tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.infoJegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésérőlA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.A^Asz. részközgyűlés (cím: _________________________________________)A gyűlés időpontja: vJQC , X)\Z , 0 & . O j- . .Helye: VOP,, U Á & V , •_____________________________ .Napirendi pontok:1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.4. igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma:. M  fő.Az egybegyűltek a napirendi pontokat J\^  igen, nem. ——tartózkodás szavazattal elfoga- ták/nem fogadták el.Határozatok:1/2019.hh Prr.Ck RK. sẑ  határozat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják levezető elnöknek:

j egyzőkönywezetőnek:
j egyzőkönyvhitelesítőnek:

-t ü  igen, nem, tartózkodás,
-t _ 3 _  igen, nem, tartózkodás,
-t JA igen, nem, C? tartózkodás, és-t igen,

f
nem, 0  tartózkodás, szavazattal.
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1., tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.info

2/2019.^ .0-f.Q1! RK. sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben^/ küldött megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melybők? küldötti megbízatás betöltetlen. A részközgyűlés megválasztja küldöttnek:-t. igen. nem, tartózkodás,-t. igen. nem, tartózkodás,-t. igen, nem, tartózkodás.
3/2019Á&.Cfl-jQi\ RK. sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál] rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli] küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.
Kiegészítés:

-------------- ---- ------------:— ------------------

<R isen. 0 nem ,\^ tartózkodás.

~ L

---------------------------------  ~~~ ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------

/

/
/

A gyűlést M  :l l  -kor befejezték.

2/2

http://lakasszovetkezet.info


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

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai 
indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában 
tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.

A h . sz. részközgyűlés (cím: \/ 0{C  ̂ IX A IA (1 MM ___)

A  gyűlés időpontja: Q 0  H  . . Mft' cRf £____________0 3

Helye: J l f i D K U  V r /  U  T f f l V T A / - i S r f Q L f r ___________________________.

Napirendi pontok:

1. A  jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, je g y ző k ö n y w e ze tő  és két hitelesítő  
m egválasztása az S Z M S Z IV . fejezet 4. po n t 8. alpontja alapján.

2. A m ennyiben a részközgyűlési körzetben az A lapszabályban m eghatározott szám ú küldött 
nincs m egválasztva, küldöttek pótválasztása.

3. R észközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti m egbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- 
gyűlés összehívásának indítványozására, bizalm atlanági indítvány továbbítása  
jelenlegi Igazgatósági elnök szem élye ellen, valam int küldötti m egbízás, utasítás adása a legkö

zelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök  
m egbízatásának m egszüntetésére (felm entésére) való szavazásra.

4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felm erült bizalm atlanság okán, a jelenlegi 
tisztségviselők felm entése, m egbízatásuk m egszűntetése.

Jelenlévő szavazásra jogosult tagok szám a: (n fő.

A z egybegyűltek a napirendi pontokat (P igen, 0_ nem , 0_ tartózkodás szavazattal elfoga- 
ták/nem  fogadták el.

H a tá r o z a to k ;

1 / 2 0 1 9 .0 5 . 0 1 C 6 R K . sz . h a tá r o z a t; A  jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, m aguk közül 
m egválasztják levezető elnöknek:

-t 6 igen. t í nem . f i tartózkodás,

j egyzők ön yw ezetőn ek :

f) -t c , igen. ( f nem . & tartózkodás,

jegyzőkönyvhitelesítőnek:

-t igen. f j nem . 1 tartózkodás, és

tf.E -t 5 igen. 'P nem . 1 tartózkodás, szavazattal.
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1., tel ./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.info

2/2019.Q £  03.0,fRK. §z. határozat: Részközgyűlés m egállapítja, h o gy a körzetben 2. küldött 
m egválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, m elyből $ küldötti m egbízatás betöltetlen. A  
részközgyűlés m egválasztja küldöttnek:

,— , -t. — ’ igen. — nem . — - tartózkodás,

-t. —  igen. nem . — tartózkodás,

-t. —  igen, — nem . — " tartózkodás.

3 / 2 0 1 9 .0^.09 .i]£RK. sz. határozat: A  részközgyűlés jelen határozattal m egbízza és utasítja a 
részközgyűlési küldöttjeit, ho gy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  
indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását, 

jelenlegi Igazgatósági elnök szem élye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság  
tagjai ellen felm erült bizalm atlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, va
lamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetke
zeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgató
ság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszűntetésére szavazzon.

igen, Of nem, G tartózkodás.

Kiegészítés:

A  gyűlést í % : 20 -kor befejezték.

K.m.f

jegyzőké nywezető

jegyzőkönyvhitelesítő j egyzőkö nyvhitelsítő
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RÉSZKÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet (székhelye: 2600 Vác, Sas u. 1.) 
VI. számú Részközgyűlés (2600 Vác,Radnóti u. 15 - 21 szám alatt) 

2019.február 28. napján 18/00 órakor megtartott 
meghirdetett megismételt rendkívüli részközgyűlésén.

Helye: Vác Radnóti Miklós Általános Iskola (Vác,Radnóti Miklós út. 7.sz)
Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven szereplő és azt aláíró 
szavazati joggal rendelkező szövetkezeti tagok, összesen 19 fő .
Szavazati joggal nem rendelkező szövetkezeti tagok jelenléti ívet aláíró 6 fő.
Szavazati joggal nem rendelkező, jelenléti ívet alá nem író,

Igazgatóság részéről Jelen vannak:
 Igazgatóság Elnöke 

 Igazgatóság tagja 
 Igazgatóság tagja 
 Felügyelőbizottság Elnöke 

 Felügyelőbizottság tagja
A részközgyűlés a meghirdetett időpontban Nem volt határozatképes, mivel azon a szavazásra 
jogosultak több mint fele Nem jelent meg,azonban a megismételt részközgyűlés 
határozatképes,mivel az a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
Jelenlévők megállapodnak arról,hogy a részközgyűlésről hangfelvétel készüljön.

Napirendi pontok:
1. ) Napirendi pont: A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, 
jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja 
alapján;
2. ) Napirendi pont: Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban 
meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása;
3. ) Napirendi pont: Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása 
rendkívüli küldöttgyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlansági indítvány 
továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az Igazgatóság 
tagjai és felügyelőbizottság tagjai ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a 
legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági 
elnök, továbbá az Igazgatóság tagjai és felügyelőbizottság tagjai megbízatásának 
megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.
4,igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a 
jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

1.) Napirendi pont

A résztvevő tagok közül jelentkezik 
levezető elnöknek: 
jegyzőkönyvvezetőnek: 

jegyzőkönyv hitelesítőknek: 



Perecsényi Miklós felkéri a szavazásra jogosult szövetkezeti tagokat, hogy kézfeltartással 
szavazzanak a jelöltekről.
levezető elnök személyére 19 db „igen”, 0 db „nem”, 0 db „tartózkodás”, 
jegyzőkönyvvezető személyére 19 db „igen” 0 db „nem” 0 db „tartózkodás” 
jegyzőkönyv hitelesítő 1. személyére: 19 db „igen” 0 db „nem” 0 db „tartózkodás” 
jegyzőkönyv hitelesítő 2. személyére: 19 db „igen” 0 db „nem” 0 db „tartózkodás”érkezik.

A részközgyűlés ezt követően a fentiek alapján meghozta a következő részközgyűlési 
határozatot:

25/2019.február.28.-VI.-RK részközgyűlés határozat

A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják 
levezető elnöknek: Perecsényi Miklós-t.
jegyzőkönyvvezetőnek:  -t.
jegyzőkönyv hitelesítőnek: 

2.) Napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy Alapszabály III. 4. 1. értelmében „A küldöttek 
száma nem lehet kevesebb, mint 30 fő és nem haladhatja meg 100 főt. A küldöttválasztásnál 
fő szabályként arra kell törekedni, hogy egy küldött tizenkettő-tizenöt lakásszövetkezeti 
tagot képviseljen, a lépcsőházankénti lakásszámtól függően, lehetőség szerint 
lépcsőházanként egy küldöttel, azzal, hogy kilencnél kevesebb lakásszövetkezeti tagot nem 
képviselhet külön küldött, mert ebben az esetben a küldöttgyűlésben az adott részközgyűlés 
felülreprezentáltsága alakulhatna ki. A küldöttek megválasztásának technikai szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”

Az SZMSZ VI.2. pontja értelmében „A küldöttet részközgyűlésenként választják, az 
Alapszabály szerint úgy, hogy lehetőség szerint 16 tagra jusson egy küldött. Elvben nem 
szükséges lépcsőházanként küldöttet választani, lehetnek olyan lépcsőházak, ahol nincs 
küldött, illetve egy részközgyűlésben több küldött is választható ugyanabból a lépcsőházból. 
Azonban a gyakorlati munka könnyebb, ha lépcsőházanként választunk küldöttet és a 
hagyomány szerint is így szokás. Ettől eltérni csak akkor szükséges, ha az Alapszabály 
szerinti 16 tagnál sokkal kevesebb vagy több fő lakik egy lépcsőházban.”

Levezető elnök tájékoztatja a résztvevő tagokat, hogy a körzetben 4 fő küldött megválasztását 
teszi lehetővé az Alapszabály.

Tekintettel arra, hogy a szövetkezet igazgatósága nyilvánosan nem teszi elérhetővé a 
megválasztott és jelenleg is fennálló megbízatással rendelkező küldöttek listáját, továbbá a 
Felügyelőbizottság elnöke megkeresésre nem adta ki ezen információkat, így a megválasztott 
küldöttek száma és személye nem ismert a tagok előtt, ezért a Levezető elnök felkéri a jelen 
lévő tagokat, hogy jelentkezzenek, illetve fennálló megbízatásukat a megválasztásukat 
tartalmazó részközgyűlési határozat másolatával igazolják.



Ezt követően a levezető elnök megállapítja, hogy 4 fő küldötti megbízatás betöltetlen. 
Levezető elnök javasolja küldöttek pótválasztását.

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az Alapszabály III. 4. 1.4. pontja 
értelmében „A küldöttek választása írásbeli szavazással történik. írásos szavazásnál a jelölt 
vagy jelöltek nevét a szavazó lapon fel kell tüntetni és megválasztott küldöttnek az tekinthető, 
aki a tagok szavazatának többségét (aláírását) elnyeri. Ahol nincs jelölt, vagy a választás 
eredménytelen, ott a tagok kezdeményezésére bármikor pótválasztást lehet tartani. Az időközi 
választással megválasztott küldött mandátuma, a többi küldött mandátumával azonos időben 
szűnik meg.”

A jelenlévők Küldöttnek 3 főt,  és  
megválasztására tesznek javaslatot.

Levezető elnök felkéri a jegyzőkönyvvezetőt, hogy ajelöltek nevét a szavazólapra vezesse rá 
és felkéri a jelenlévő tagokat, hogy aláírásukkal szavazzanak, és a szavazólapot körbeadja. 
Szavazást követően a levezető elnök összesíti a leadott szavazatokat, és megállapítja a 
végeredményt.

1. számú jelöltre leadott szavazatok száma: 18 db szavazat,
3. számú jelöltre leadott szavazatok száma: 18 db szavazat,
4. számú jelöltre leadott szavazatok száma: 18 db szavazat,

A részközgyűlés a fentiek alapján meghozta a következő részközgyűlési határozatot:

26/2019.február.28.-VI.-RK részközgyűlés határozat

Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben 4 fő küldött megválasztását teszi lehetővé az 
Alapszabály, melyből 4 fő küldötti megbízatás betöltetlen.
A részközgyűlés megválasztja küldöttnek: -t 

3.) Napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy a tagság több, mint 10%-át kitevő 
szövetkezeti tagok részéről - pontosan 362 fő részéről, akik ezen indítványt aláírták - 
bizalmatlanság merült fel , jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az 
Igazgatóság tagjai és felügyelőbizottság tagjai (köztük az elnöke) ellen a szövetkezet jelenlegi 
működésének, gazdálkodásának, ügyvitelének, ezen tisztségviselők elnöki irányításával 
kapcsolatban, különösen az alábbi okokból:
Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság mulasztásai:

1. A 2015.évi egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredmény kimutatásról a közgyűlés 
határozatot hozni, illetve elfogadni nem tudta, mivel a közgyűlés megtartására nem 
került sor.

2. A 2016.évi és a 2017.évi egyszerűsített éves beszámolót, mérleget, eredmény kimutatást 
a közgyűlés nem tárgyalta meg, nem fogadta el, mivel e tárgyal kapcsolatban az 
elnökség a közgyűlést nem hívta össze.

3. Az elnökség az igazgatósági ülések előtt a tagok véleményét nem kéri ki, az ülésen 
elfogadott határozatokról a tagságot nem tájékoztatja.

4. Az igazgatóság tagjainak nevét, elérhetőségét, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak 
nevét, elérhetőségét évek óta elérni nem lehet, a tagság számára ismeretlenek.



5. A tagok részéről történő hiba bejelentésekor, hibajegy felvételére nem kerül sor, ebből 
eredően ellenőrizhetetlenné válik a hibák kijavításának ideje, sorrendisége.

6. Az elnökség éves elszámolást nem készített a tagság felé, nem készített az aktuális év 
kiadásairól pénzforgalmi kimutatást a szövetkezet tagjai részére.

7. Alapszabályban és SZMSZ-ben meghatározott szövetkezeti tagok számára nyilvános 
ülések időpontjáról, helyéről, azon hozott határozatokról nem tájékoztatja a tagokat.

8. Ügyfélfogadási időben, irodájában rendszeresen nem található meg, tagokat nem 
fogadja, telefonon elérhetetlen.

9. szövetkezeti tagok és tulajdonosok írásbeli beadványaira, panaszaira nem, vagy csak 
jelentős késedelemmel válaszol;

10. szövetkezeti tagok jogszabályban biztosított irat betekintési jogát akadályozza, azt nem 
teszi lehetővé tagok számára.

11. Az elmúlt években a szövetkezet Igazgatóságának elnöke  súlytalanná 
tette az Igazgatóság tagjait, a felügyelőbizottság elnökét és tagjait ezt követően kialakult 
az egy személyes vezetési forma,  személyében. A kialakult vezetési 
forma elfogadhatatlan a tagság részéről, mivel teljesen ellentétes a szövetkezet 
Alapszabályával, Szervezeti és Működési Szabályzatával.

12. Az igazgatóság tagjai asszisztáltak ezen vezetési forma kialakulásához, a 
felügyelőbizottság a kialakult súlytalanságából eredően nem az elvártaknak megfelelően 
végezte ez irányú feladatát.

13. )A szövetkezetnél megválasztott tisztségviselők az Alapszabály a Szervezeti Működési 
Szabályzat előírásait nem tartják be.

A Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az Alapszabály és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat értelmében az Igazgatóság elnökének, valamint az igazgatóság 
tagjainak a felügyelőbizottság elnökének, tagjainak felmentéséről a közgyűlés küldöttgyűlés 
útján dönt, melyet a tagok sorából részközgyűlési egységként választott küldöttek alkotnak. 
A küldöttek feladata, hogy a küldöttgyűlésen az őket megválasztott tagokat képviseljék 
figyelembe véve a részközgyűlések határozatait, javaslatait illetve amennyiben a küldött 
küldött! megbízását nem a részközgyűlés útmutatása szerint teljesíti, őt a részközgyűlés 
visszahívhatja. Az Alapszabály értelmében rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha azt 
a küldöttek legalább egytizede indítványozza.

Levezető elnök felkéri a jelenlévő tagokat, hogy a meghívóban is szereplő határozati 
javaslatról kézfeltartással szavazzanak.

A részközgyűlés ezt követően 18 db „igen szavazattal”, 0 db „nem szavazattal”, 0 db 
„tartózkodás” mellett a határozatot elfogadta.

27/2019.február.28.-VI.-RKrészközsvülés határozat:

A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttet, hogy a 
jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az 
Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  
jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az Igazgatóság tagjai, és felügyelőbizottság 
tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán,ezen tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, 
valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést 
alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, 
továbbá az Igazgatóság tagjai, és felügyelőbizottság tagjai -  felmentésére, megbízatásának 
megszüntetésére szavazzon.



ö

Mivel a részközgyűlésnek egyéb napirendi pontja nincs, és a meghirdetett napirendben nem 
szereplő ügyben érvényes határozatot hozni nem lehet, ezért a levezető elnök a részközgyűlést 
berekesztette, a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvet lezárja és felkéri a jegyzőkönyv
hitelesítőket, - hogy - nyomtatását követően - a jelen jegyzőkönyv és a jelenléti ív minden 
oldalát aláírásukkal hitelesítsék, melyet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök ír alá.

Az SZMSZ IV. 4. 14. pontja értelmében a levezető elnök a lezajlott részközgyűlés után 72 
órán belül a hitelesített jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, a meghívó egy eredeti példányát a 
szövetkezet titkárságán átadást igazoló másolattal leadja, és azok egy másolatát a 
részközgyűlés küldöttjeinek is átadja.

A részközgyűlésnek 19:15- kor lett vége.

Kelt: Vác,2019.02.28.
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2600 Vác, Sas u. 1., tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.info

Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet

Jegyzőkönyv
A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűléséről 

07 sz. részközgyűlés (cím: Sas utca 1-3-5]

A gyűlés időpontja: 2019. január 10.18:00Helye: Sas utca 1 lépcsőház.Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: 5 fő.A 07. számú részközgyűlés összehívásra került a mellékelt meghívó szerint. A rész- közgyűlésen megjelent 5 szavazásra jogosult szövetkezeti tag, továbbá igazgató- sági és felügyelőbizottsági tagok és vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint. Az egybegyűltek közül a részközgyűlés levezetését nem vállalta senki, így végül Pere- csényi Miklós vállalta el azt.  nem az indítványban és a meghívóban szereplő napirendi pontokat ismertette, hanem egy saját változatot.   elnök kérte Perecsényi Miklóst, hogy a meghívóban és az indítványban szereplő napirendet olvassa fel, amire Perecsényi Miklós nem volt hajlandó. Vita alakult ki, majd a jegyzőkönyveztők és a jegyzőkönyvhitelesítők is távoztak. A rész- közgyűlés megtartása meghiúsult. A megkezdett jegyzőkönyv a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelve.
K.m.f

j egyzőkönyvhitelesítő
 

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

MEGHÍVÓA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűléséreA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai indítványára közgyűlést hív össze:1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldöttgyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.A közgyűlést a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.A 07.rk. sz. részközgyűlés (Sas utca 1-5.) részére a gyűlés időpontja: 2019.január.l0. (csütörtök) 18:00helye: Vác, Sas utca 1. lépcsőházHatározati javaslatok:1/2018.X. sz határozati javaslat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztjáklevezető elnöknek:.....-t, jegyzőkönyvezetőnek:..... -t, jegyzőkönyv hitelesítőnek: ......t, és ..... -t.2/2018.X. sz határozati javaslat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben ... küldött megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, m elyből... küldötti megbízatás betöltetlen. A részközgyűlés megválasztja küldöttnek:....3/2018.X. sz. határozati javaslat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet

Jegyzőkönyv A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésérőlA  D eákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi M iklós és társai indítványára közgyűlést h ívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részk özgyű lések form ájáb an  tartjuk. A  részközgyűléseket azonos n apirenddel kell m egtartani, és a szavazatok at össze kell szám ítani.A  j z  sz. részközgyűlés (cím: ( ( 3 , S __________________)A  gyűlés időpontja: Q ol*S  . 4_________________( O .Helye: ''f_____ / ______________________________________________________________ .
N apirendi pontok:1. A  je lenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkön yvvezető  és két hitelesítő  m egválasztása az SZM SZ ÍV. fejezet 4. p on t 8. alpontja alapján.2. A m enn yib en  a részközgyűlési k örzetben  az A lap szab ályban  m eghatározott szám ú k ü ld ött nincs m egválasztva, küld öttek  pótválasztása.3. R észközgyűlési k örzet küldöttjei részére küldötti m egbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- gyűlés összehívásán ak indítványozására, bizalm atlanági indítvány továb bítása  Süm egi A ndrás jelenlegi Igazgatósági elnök szem élye ellen, valam in t küldötti m egbízás, utasítás adása a le g k ö zelebbi (rendes v ag y  rendkívüli) k ü ldöttgyűlésen  Süm egi A ndrás jelenlegi Igazgatósági elnök m egbízatásán ak m egszün tetésére (felm entésére) való szavazásra.4. igazgatóság tagjai, felü gyelőb izottság tagjai ellen felm erü lt bizalm atlan ság okán, a je lenlegi tisztségviselők  felm en tése, m egbízatásuk m egszűntetése.

■C,Jelenlévő szavazásra jogosu lt tago k  szám a: ' '  fő.A z egyb egyűltek  a n apirendi p o n to k a t______ig e n ,______ n e m ,______ tartózkodás szavazattal elfoga-ták/n em  fogadták el.
H a tá r o z a to k :1 / 2 0 1 9 .0 7 R K . sz . h a tá r o z a t: A  jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, m aguk közül m egválasztják  levezető elnöknek: ________ -t- igen, & nem , é  tartózkodás,jegyzőkön yvezetőnek: _____________ -t,______igen, nem , ^  tartózkodás,jegyzőkön yv hitelesítőnek: _________________________________________-t,já ___igen, !g_ nem , f i  tartózkodás,-t. 6  igen, f i  nem , f i  tartózkodás,és
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet

szavazattal.2/2019.07R1C. sz . h a tá r o z a t: Részközgyűlés m egállapítja , ho gy a körzetben  ... küldött m egválasztását teszi kötelezővé az A lapszabály , m e ly b ő l... küldötti m egbízatás betöltetlen . Afrészköz- gyűlés m egválasztja  küldöttnek:_________________________________________-t.  ig e n ,_______ n e m ,______ tartózkodás;_________________________________________-t.  ig e n ,_______ n e m ,______ tartózkodás,_________________________________________-t.  ig e n ,_______ n e m ,______ tartózkodás.
3 / 2 0 1 9 .0 7 R K . §z„ h a tá r o z a t: A  részközgyűlés jelen  határozattal m egbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttjeit, h o gy a je len  részközgyűlést alkotó szövetkezeti tago k  k ép viseletében  indítván yozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  je lenlegi Igazgatósági elnök szem élye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felm erült b izalm atlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon./  _____ igen ,______n em ,______tartózkodás.

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyvhitelsítő

/
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1 tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.infoJegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésérőlA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.

A 3. sz. részközgyűlés (cím: \/fr'C S  í ^ ff LY íjl - k  H ik  )

A gyűlés időpontja: 9.0 L 9 . A Cí $_________ .

Helye: & M M  0 I I  U T±fi M É k i  í S A_.Napirendi pontok:1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: ll+ P / fö .Az egybegyűltek a napirendi pontokat |1 igen, 0  nem, p  tartózkodás szavazattal elfoga- ták/nem fogadták el.
Határozatok:1/2019.05. /£ .Ö9RK. sz . határozat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják levezető elnöknek: -t j i  igen, (D nem, Qf tartózkodás,j egyzőkönywezetőnek: _____________ -t ij egyzőkönyvhitelesítőnek: -t j  __ -t

igen, 0  nem, 0  tartózkodás,
igen, . nem, _J___tartózkodás, ésigen, nem, i  tartózkodás, szavazattal.
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2/2O19.0S Jfe.OÜRK. sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben ... küldött megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből ... küldötti megbízatás betöltetlen. Arészközgyűlés megválasztja küldöttnek:-t. — igen. — nem, ” tartózkodás.igen. — nem, —  tartózkodás.—  -t. —  igen, — nem, —~ tartózkodás.
3/2019.S£j£ .j£ RK. sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását, elenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.igen, _|2L_ nem, (7) tartózkodás.Kiegészítés:

A gyűlést f?  : ík  -kor befejezték.
K.m.f

j egyzáiöfíyvhitelesítő
jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyvhitelsítő
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R É SZK Ö ZG Y Ű LÉ SI JEG Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet (székhelye: 2600 Vác, Sas u. 1.) 
X.számú Részközgyűlés (2600 Vác,Kárász utca 1-3-5 szám alatt 

2019. január. 31. napján 18/00 órakor megtartott 
meghirdetett Megismételt rendkívüli részközgyűlésén.

Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven szereplő és azt aláíró 
szavazati joggal rendelkező szövetkezeti tagok, összesen 7 fő .

 Kárász u.3.sz fsz.3.a. alatti lakos később,18 óra 30 perckor csatlakozott a 
részközgyűléshez.
Szavazati joggal nem rendelkező jelenléti ívet aláíró 1 fő.
Szavazati joggal nem rendelkező, jelenléti ívet alá nem író,

Igazgatóság részéről Jelen vannak:
 Igazgatóság Elnöke 

 Igazgatóság tagja 
 Igazgatóság tagja 
 Felügyelőbizottság Elnöke 

 Felügyelőbizottság tagja
A részközgyűlés a meghirdetett időpontban nem volt határozatképes, mivel azon a szavazásra 
jogosultak több mint fele nem jelent meg, azonban a megismételt részközgyűlés 
határozatképes mivel az a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:
1. ) Napirendi pont: A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, 
jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja 
alapján;
2. ) Napirendi pont: Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban 
meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása;
3. ) Napirendi pont: Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása 
rendkívüli küldöttgyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlansági indítvány 
továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az Igazgatóság 
tagjai és felügyelőbizottság tagjai ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a 
legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági 
elnök, továbbá az Igazgatóság tagjai és felügyelőbizottság tagjai megbízatásának 
megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.
4,igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a 
jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

1.) Napirendi pont

A résztvevő tagok közül jelentkezik 
levezető elnöknek:  
jegyzőkönyvvezetőnek: 



jegyzőkönyv hitelesítőknek: 1 ,)  és 2.)

Perecsényi Miklós felkéri a jelenlévő tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak a jelöltekről.
levezető elnök személyére: 6 db „igen”, 0 db „nem”, Odb „tartózkodás”, 
jegyzőkönyvvezető személyére: 6 db „igen” 0 db „nem” 0 db „tartózkodás” 
jegyzőkönyv hitelesítő 1. személyére: 6 db „igen” 0 db „nem” 0 db „tartózkodás” 
jegyzőkönyv hitelesítő 2. személyére: 6 db „igen” 0 db „nem” 0 db„tartózkodás”érkezik.

A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják 
levezető elnöknek: -t.
jegyzőkönyvvezetőnek:  -t.
jegyzőkönyv hitelesítőnek: 1) -t. és 2.)  -t.

2.) Napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy Alapszabály III. 4. 1. értelmében „A küldöttek 
száma nem lehet kevesebb, mint 30 fő és nem haladhatja meg 100 főt, A küldöttválasztásnál 
fő szabályként arra kell törekedni, hogy egy küldött tizenkettő-tizenöt lakásszövetkezeti 
tagot képviseljem, a lépcsőházankénti lakásszámtól függően, lehetőség szerint 
lépcsőSiázamkémt egy küldöttel, azzal, hogy kilencnél kevesebb lakásszövetkezeti tagot nem 
képviselhet külön küldött, mert ebben az esetben a küldöttgyűlésben az adott részközgyűlés 
felülreprezentáltsága alakulhatna ki. A küldöttek megválasztásának technikai szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”

Az SZMSZ VI.2. pontja értelmében „A küldöttet részközgyűlésenként választják, az 
Alapszabály szerint úgy, hogy lehetőség szerint 16 tagra jussom egy küldött. Elvben nem 
szükséges lépcsőházanként küldöttet választani, lehetnek olyan lépcsőházak, ahol nincs 
küldött, illetve egy részközgyűlésben több küldött is választható ugyanabból a lépcsőházból. 
Azonban a gyakorlati munka könnyebb, ha lépcsőháziamként választunk küldöttet és a 
hagyomány szerint is így szokás. Ettől eltérni csak akkor szükséges, ha az Alapszabály 
szerinti 16 tagnál sokkal kevesebb vagy több fő lakik egy lépcsőházban.”

Levezető elnök tájékoztatja a résztvevő tagokat, hogy a körzetben 2 fő küldött megválasztását 
teszi lehetővé az Alapszabály.

Tekintettel arra, hogy a szövetkezet igazgatósága nyilvánosan nem teszi elérhetővé a 
megválasztott és jelenleg is fennálló megbízatással rendelkező küldöttek listáját, továbbá a 
Felügyelőbizottság elnöke megkeresésre nem adta ki ezen információkat, így a megválasztott 
küldöttek száma és személye nem ismert a tagok előtt, ezért a Levezető elnök felkéri a jelen 
lévő tagokat, hogy jelentkezzenek, illetve fennálló megbízatásukat a megválasztásukat 
tartalmazó részközgyűlési határozat másolatával igazolják.

A részközgyűlés ezt követően a fentiek alapján meghozta a következő részközgyűlési 
határozatot:

13/2019.ianuár.31.“X.-RK részközgyűlés határozat

2



Ezt követően a levezető elnök megállapítja, hogy a 2 fő küldött, fennálló megbízatásukat 
hitelesen igazolni nem tudták.
Levezető elnök javasolja küldöttek pótválasztását.

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az Alapszabály III. 4. 1.4. pontja 
értelmében „A küldöttek választása írásbeli szavazással történik. írásos szavazásnál a jelölt 
vagy jelöltek nevét a szavazó lapon fel kell tüntetni és megválasztott küldöttnek az tekinthető, 
aki a tagok szavazatának többségét (aláírását) elnyeri. Ahol nincs jelölt, vagy a választás 
eredménytelen, ott a tagok kezdeményezésére bármikor pótválasztást lehet tartani. Az időközi 
választással megválasztott küldött mandátuma, a többi küldött mandátumával azonos időben 
szűnik meg.”

A jelenlévők Küldöttnek 1 fő,  megválasztására tesznek javaslatot.

Levezető elnök felkéri a jegyzőkönyvvezetőt, hogy ajelölt nevét a szavazólapra vezesse rá és 
felkéri a jelenlévő tagokat, hogy aláírásukkal szavazzanak, és a szavazólapot körbeadja. 
Szavazást követően a levezető elnök összesíti a leadott szavazatokat, és megállapítja a 
végeredményt.

1. számú jelöltre leadott szavazatok száma: 6 db szavazat,
A részközgyűlés a fentiek alapján meghozta a következő részközgyűlési határozatot: 

14/2019. ianuár.3f .-X.-RK részközgyűlés határozat

Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben 2 fő küldött megválasztását teszi lehetővé az 
Alapszabály,melyből 2 fő küldötti megbízatás betöltetlen.
A részközgyűlés megválasztja küldöttnek: Dávid Ágnes -t.

3.) Napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy a tagság több, mint 10%-át kitevő 
szövetkezeti tagok részéről - pontosan 362 fő részéről, akik ezen indítványt aláírták - 
bizalmatlanság merült fel , jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az 
Igazgatóság tagjai és felügyelőbizottság tagjai (köztük az elnöke) ellen a szövetkezet jelenlegi 
működésének, gazdálkodásának, ügyvitelének, ezen tisztségviselők elnöki irányításával 
kapcsolatban, különösen az alábbi okokból:
ezt követően levezető elnök felolvassa az Igazgatóság, Felügyelőbizottság mulasztásait:

1. A 2015.évi egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredmény kimutatásról a közgyűlés 
határozatot hozni, illetve elfogadni nem tudta, mivel a közgyűlés megtartására nem 
került sor.

2. A 2016.évi és a 2017.évi egyszerűsített éves beszámolót, mérleget, eredmény kimutatást 
a közgyűlés nem tárgyalta meg, nem fogadta el, mivel e tárgyal kapcsolatban az 
elnökség a közgyűlést nem hívta össze.

3. Az elnökség az igazgatósági ülések előtt a tagok véleményét nem kéri ki, az ülésen 
elfogadott határozatokról a tagságot nem tájékoztatja.

4. Az igazgatóság tagjainak nevét, elérhetőségét, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak 
nevét, elérhetőségét évek óta elérni nem lehet, a tagság számára ismeretlenek.

5. A tagok részéről történő hiba bejelentésekor, hibajegy felvételére nem kerül sor, ebből
eredően ellenőrizhetetlenné válik a hibák kijavításának ideje, sorrendisége.



6. Az elnökség éves elszámolást nem készített a tagság felé, nem készített az aktuális év 
kiadásairól pénzforgalmi kimutatást a szövetkezet tagjai részére.

7. Alapszabályban és SZMSZ-ben meghatározott szövetkezeti tagok számára nyilvános 
ülések időpontjáról, helyéről, azon hozott határozatokról nem tájékoztatja a tagokat.

8. Ügyfélfogadási időben, irodájában rendszeresen nem található meg, tagokat nem 
fogadja, telefonon elérhetetlen.

9. szövetkezeti tagok és tulajdonosok írásbeli beadványaira, panaszaira nem, vagy csak 
jelentős késedelemmel válaszol;

10. szövetkezeti tagok jogszabályban biztosított irat betekintési jogát akadályozza, azt nem 
teszi lehetővé tagok számára.

11. Az elmúlt években a szövetkezet Igazgatóságának elnöke  súlytalanná 
tette az Igazgatóság tagjait, a felügyelőbizottság elnökét és tagjait ezt követően kialakult 
az egy személyes vezetési forma,  személyében. A kialakult vezetési 
forma elfogadhatatlan a tagság részéről, mivel teljesen ellentétes a szövetkezet 
Alapszabályával, Szervezeti és Működési Szabályzatával.

12. Az igazgatóság tagjai asszisztáltak ezen vezetési forma kialakulásához, a 
felügyelőbizottság a kialakult súlytalanságából eredően nem az elvártaknak megfelelően 
végezte ez irányú feladatát.

13. )A szövetkezetnél megválasztott tisztségviselők az Alapszabály a Szervezeti 
Működési Szabályzat előírásait nem tartják be.

A Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az Alapszabály és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat értelmében az Igazgatóság elnökének, valamint az igazgatóság 
tagjainak a felügyelőbizottság elnökének, tagjainak felmentéséről a közgyűlés küldöttgyűlés 
útján dönt, melyet a tagok sorából részközgyűlési egységként választott küldöttek alkotnak. 
A küldöttek feladata, hogy a küldöttgyűlésen az őket megválasztott tagokat képviseljék 
figyelembe véve a részközgyűlések határozatait, javaslatait illetve amennyiben a küldött 
küldötti megbízását nem a részközgyűlés útmutatása szerint teljesíti, őt a részközgyűlés 
visszahívhatja. Az Alapszabály értelmében rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha azt 
a küldöttek legalább egytizede indítványozza.

Levezető elnök felkéri a jelenlévő tagokat, hogy a meghívóban is szereplő határozati 
javaslatról kézfeltartással szavazzanak.

A részközgyűlés ezt követően 7 db „igen szavazattal”, 0 db „nem szavazattal”, o db 
„tartózkodás” mellett a határozatot elfogadta.

15/2019.ianuár.31.-X.-RK részközsvülés határozat:

A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttet, hogy a 
jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az 
Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  
jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az Igazgatóság tagjai, és felügyelőbizottság 
tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán,ezen tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, 
valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést 
alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, 
továbbá az Igazgatóság tagjai, és felügyelőbizottság tagjai -  felmentésére, megbízatásának 
megszüntetésére szavazzon.
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Mivel a részközgyűlésnek egyéb napirendi pontja nincs, és a meghirdetett napirendben nem 
szereplő ügyben érvényes határozatot hozni nem lehet, ezért a levezető elnök a részközgyűlést 
berekesztette, a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvet lezárja és felkéri a jegyzőkönyv
hitelesítőket, - hogy - nyomtatását követően - a jelen jegyzőkönyv és a jelenléti ív minden 
oldalát aláírásukkal hitelesítsék, melyet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök ír alá.

Az SZMSZ IV. 4. 14. pontja értelmében a levezető elnök a lezajlott részközgyűlés után 72 
órán belül a hitelesített jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, a meghívó egy eredeti példányát a 
szövetkezet titkárságán átadást igazoló másolattal leadja, és azok egy másolatát a 
részközgyűlés küldöttjeinek is átadja.

A részközgyűlésnek 18:58 -  kor lett vége.

Kelt: Vác,2019.01.31.
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K T A T V A  2019 FEBR 1 1
RÉSZKÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet (székhelye: 2600 Vác, Sas u. 1.) 
Xl.számú Részközgyűlés (2600 Vác,Kárász utca 7-9 cím alatt)

2019. január 17 napján 18/00 órakor megtartott 
meghirdetett rendkívüli részközgyűlésén.

Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven szereplő és azt aláíró 
szavazati joggal rendelkező szövetkezeti tagok, összesen 11 fő .

Szavazati joggal nem rendelkező jelenléti ívet aláíró 2 fő.
Szavazati joggal nem rendelkező, jelenléti ívet alá nem író,

Igazgatóság részéről Jelen vannak:
 Igazgatóság Elnöke 

 Igazgatóság tagja 
 Igazgatóság tagja 
 Felügyelőbizottság Elnöke 

 Felügyelőbizottság tagja 
 Felügyelőbizottság tagj a

Jelenlévők megállapodnak arról,hogy a részközgyűlésről hangfelvétel készüljön.
A részközgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképes, mivel azon a szavazásra 
jogosultak több mint fele megjelent.

Napirendi pontok:
1. ) Napirendi pont: A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, 
jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja 
alapján;
2. ) Napirendi pont: Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban 
meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása;
3. ) Napirendi pont: Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása 
rendkívüli küldöttgyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlansági indítvány 
továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az Igazgatóság 
tagjai és felügyelőbizottság tagjai ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a 
legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági 
elnök, továbbá az Igazgatóság tagjai és felügyelőbizottság tagjai megbízatásának 
megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.
4,igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a 
jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

1.) Napirendi pont

A résztvevő tagok közül jelentkezik 
levezető elnöknek:  
jegyzőkönyvvezetőnek:  

jegyzőkönyv hitelesítőknek: 



Perecsényi Miklós felkéri a jelenlévő tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak a jelöltekről, 
levezető elnök személyére 9 db „igen”, O db „nem”, 2 db „tartózkodás”, 
jegyzőkönyvvezető személyére 9 db „igen” 0 db „nem” 2 db „tartózkodás” 
jegyzőkönyv hitelesítő 1. személyére: 10 db „igen” 0 db „nem” 1 db „tartózkodás” 
jegyzőkönyv hitelesítő 2. személyére: 10 db „igen” 0 db „nem” 1 db „tartózkodás”érkezik.

A részközgyűlés ezt követően a fentiek alapján meghozta a következő részközgyűlési 
határozatot:

7/2019.ianuár.l7.-XI.“RK részközgyűlés határozat

A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják 
levezető elnöknek: -t.
jegyzőkönyvvezetőnek:  -t.
jegyzőkönyv hitelesítőnek: é-t és -t.

2.) Napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy Alapszabály III. 4. 1. értelmében „A küldöttek 
száma nem lehet kevesebb, mint 30 fő és nem haladhatja meg 100 főt. A küldöttválasztásnál 
fő szabályként arra kell törekedni, hogy egy küldött tizenkettő-tizenöt lakásszövetkezett 
tagot képviseljen, a lépcsőházankénti lakásszámtól függően, lehetőség szerint 
lépcsőházanként egy küldöttel, azzal, hogy kilencnél kevesebb lakásszövetkezeti tagot nem 
képviselhet külön küldött, mert ebben az esetben a küldöttgyűlésben az adott részközgyűlés 
felülreprezentáltsága alakulhatna ki. A küldöttek megválasztásának technikai szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”

Az SZMSZ VI.2. pontja értelmében „A küldöttet részközgyűlésenként választják, az 
Alapszabály szerint úgy, hogy lehetőség szerint 16 tagra jusson egy küldött. Elvben nem 
szükséges lépcsőházanként küldöttet választani, lehetnek olyan lépcsőházak, ahol nincs 
küldött, illetve egy részközgyűlésben több küldött is választható ugyanabból a lépcsőházból. 
Azonban a gyakorlati munka könnyebb, ha lépcsőházanként választunk küldöttet és a 
hagyomány szerint is így szokás. Ettől eltérni csak akkor szükséges, ha az Alapszabály 
szerinti 16 tagnál sokkal kevesebb vagy több fő lakik egy lépcsőházban.”

Levezető elnök tájékoztatja a résztvevő tagokat, hogy a körzetben 2 fő küldött megválasztását 
teszi lehetővé az Alapszabály.

Tekintettel arra, hogy a szövetkezet igazgatósága nyilvánosan nem teszi elérhetővé a 
megválasztott és jelenleg is fennálló megbízatással rendelkező küldöttek listáját, továbbá a 
Felügyelőbizottság elnöke megkeresésre nem adta ki ezen információkat, így a megválasztott 
küldöttek száma és személye nem ismert a tagok előtt, ezért a Levezető elnök felkéri a jelen 
lévő tagokat, hogy jelentkezzenek, illetve fennálló megbízatásukat a megválasztásukat 
tartalmazó részközgyűlési határozat másolatával igazolják.

Ezt követően a levezető elnök megállapítja, hogy 2 fő küldötti megbízatás betöltetlen.



Levezető elnök javasolja küldöttek pótválasztását.

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az Alapszabály III. 4. 1.4. pontja 
értelmében „A küldöttek választása írásbeli szavazással történik. írásos szavazásnál a jelölt 
vagy jelöltek nevét a szavazó lapon fel kell tüntetni és megválasztott küldöttnek az tekinthető, 
aki a tagok szavazatának többségét (aláírását) elnyeri. Ahol nincs jelölt, vagy a választás 
eredménytelen, ott a tagok kezdeményezésére bármikor pótválasztást lehet tartani. Az időközi 
választással megválasztott küldött mandátuma, a többi küldött mandátumával azonos időben 
szűnik meg.”

A jelenlévők Küldöttnek 1 fő,  megválasztására tesznek javaslatot.

Levezető elnök felkéri a jegyzőkönyvvezetőt, hogy ajelölt nevét a szavazólapra vezesse rá és 
felkéri a jelenlévő tagokat, hogy aláírásukkal szavazzanak, és a szavazólapot körbeadja. 
Szavazást követően a levezető elnök összesíti a leadott szavazatokat, és megállapítja a 
végeredményt.

1. számú jelöltre leadott szavazatok száma: 7 db szavazat,
A részközgyűlés a fentiek alapján meghozta a következő részközgyűlési határozatot:

8/2019.ianuár.l7.-XL-RK részközgyűlés határozat

Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben 2 fő küldött megválasztását teszi lehetővé az 
Alapszabály, melyből 2 fő küldötti megbízatás betöltetlen.
A részközgyűlés megválasztja küldöttnek: -t.

3.) Napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy a tagság több, mint 10%-át kitevő 
szövetkezeti tagok részéről - pontosan 362 fő részéről, akik ezen indítványt aláírták - 
bizalmatlanság merült fel , jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az 
Igazgatóság tagjai és felügyelőbizottság tagjai (köztük az elnöke) ellen a szövetkezet jelenlegi 
működésének, gazdálkodásának, ügyvitelének, ezen tisztségviselők elnöki irányításával 
kapcsolatban, különösen az alábbi okokból:
ezt követően levezető elnök felolvassa az Igazgatóság, Felügyelőbizottság mulasztásait:

1. A 2015.évi egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredmény kimutatásról a közgyűlés 
határozatot hozni, illetve elfogadni nem tudta, mivel a közgyűlés megtartására nem 
került sor.

2. A 2016.évi és a 2017.évi egyszerűsített éves beszámolót, mérleget, eredmény kimutatást 
a közgyűlés nem tárgyalta meg, nem fogadta el, mivel e tárgyal kapcsolatban az 
elnökség a közgyűlést nem hívta össze.

3. Az elnökség az igazgatósági ülések előtt a tagok véleményét nem kéri ki, az ülésen 
elfogadott határozatokról a tagságot nem tájékoztatja.

4. Az igazgatóság tagjainak nevét, elérhetőségét, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak 
nevét, elérhetőségét évek óta elérni nem lehet, a tagság számára ismeretlenek.

5. A tagok részéről történő hiba bejelentésekor, hibajegy felvételére nem kerül sor, ebből 
eredően ellenőrizhetetlenné válik a hibák kijavításának ideje, sorrendisége.

6. Az elnökség éves elszámolást nem készített a tagság felé, nem készített az aktuális év 
kiadásairól pénzforgalmi kimutatást a szövetkezet tagjai részére.



7. Alapszabályban és SZMSZ-ben meghatározott szövetkezeti tagok számára nyilvános 
ülések időpontjáról, helyéről, azon hozott határozatokról nem tájékoztatja a tagokat.

8. Ügyfélfogadási időben, irodájában rendszeresen nem található meg, tagokat nem 
fogadja, telefonon elérhetetlen.

9. szövetkezeti tagok és tulajdonosok írásbeli beadványaira, panaszaira nem, vagy csak 
jelentős késedelemmel válaszol;

10. szövetkezeti tagok jogszabályban biztosított irat betekintési jogát akadályozza, azt nem 
teszi lehetővé tagok számára.

11. Az elmúlt években a szövetkezet Igazgatóságának elnöke  súlytalanná 
tette az Igazgatóság tagjait, a felügyelőbizottság elnökét és tagjait ezt követően kialakult 
az egy személyes vezetési forma,  személyében. A kialakult vezetési 
forma elfogadhatatlan a tagság részéről, mivel teljesen ellentétes a szövetkezet 
Alapszabályával, Szervezeti és Működési Szabályzatával.

12. Az igazgatóság tagjai asszisztáltak ezen vezetési forma kialakulásához, a 
felügyelőbizottság a kialakult súlytalanságából eredően nem az elvártaknak megfelelően 
végezte ez irányú feladatát.

13. )A szövetkezetnél megválasztott tisztségviselők az Alapszabály a Szervezeti 
Működési Szabályzat előírásait nem tartják be.

 megjelent Szövetkezeti tag felkéri  (Igazgatósági Elnököt), hogy 
adjon választ az elhangzott 13 pontra.

 az elhangzó kérdésekre a válaszadást megtagadta, azon ok megjelölésével, 
hogy rágalmazás okán Perecsényi Miklóst feljelentette.

A Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az Alapszabály és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat értelmében az Igazgatóság elnökének, valamint az igazgatóság 
tagjainak a felügyelőbizottság elnökének, tagjainak felmentéséről a közgyűlés küldöttgyűlés 
útján dönt, melyet a tagok sorából részközgyűlési egységként választott küldöttek alkotnak. 
A küldöttek feladata, hogy a küldöttgyűlésen az őket megválasztott tagokat képviseljék 
figyelembe véve a részközgyűlések határozatait, javaslatait illetve amennyiben a küldött 
küldötti megbízását nem a részközgyűlés útmutatása szerint teljesíti, őt a részközgyűlés 
visszahívhatja. Az Alapszabály értelmében rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha azt 
a küldöttek legalább egytizede indítványozza.

Levezető elnök felkéri a jelenlévő tagokat, hogy a meghívóban is szereplő határozati 
javaslatról kézfeltartással szavazzanak.

A részközgyűlés ezt követően 7 db „igen szavazattal”, 4 db „nem szavazattal”, 0 db 
„tartózkodás” mellett a határozatot elfogadta.

9/2019.január.17.-Xl.-RK részköz2vűlés határozat:

A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttet, hogy a 
jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az 
Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  
jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az Igazgatóság tagjai, és felügyelőbizottság 
tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán,ezen tisztségviselők felmentése napirendi ponttal,
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valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést 
alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, 
továbbá az Igazgatóság tagjai, és felügyelőbizottság tagjai -  felmentésére, megbízatásának 
megszüntetésére szavazzon.

Mivel a részközgyűlésnek egyéb napirendi pontja nincs, és a meghirdetett napirendben nem 
szereplő ügyben érvényes határozatot hozni nem lehet, ezért a levezető elnök a részközgyűlést 
berekesztette, a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvet lezárja és felkéri a jegyzőkönyv
hitelesítőket, - hogy - nyomtatását követően - a jelen jegyzőkönyv és a jelenléti ív minden 
oldalát aláírásukkal hitelesítsék, melyet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök ír alá.

Az SZMSZ IV. 4. 14. pontja értelmében a levezető elnök a lezajlott részközgyűlés után 72 
órán belül a hitelesített jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, a meghívó egy eredeti példányát a 
szövetkezet titkárságán átadást igazoló másolattal leadja, és azok egy másolatát a 
részközgyűlés küldöttjeinek is átadja.

A részközgyűlésnek 18:53 -  kor lett vége.
K.m.f.

Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető Hitelesítő 1 Hitelesítő 2
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A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai 
indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában 
tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.

A  j i s z .  részközgyűlés (cím: l/ p / C  (4 $ & A '37 u . /U -  j_3  )

A  gyűlés időpontja: 9 Ú k 5  . A'PISILI S_________£  & .

Helye: %QjOO_ V / fl'c , M  jV V j A* S 1  u _  __________________________________________ ,

Napirendi pontok:

1. A  jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő  
m egválasztása az S Z M S Z IV . fejezet 4. po n t 8. alpontja alapján.

2. A m enn yiben  a részközgyűlési körzetben az A lapszabályban m eghatározott szám ú küldött 
nincs m egválasztva, küldöttek pótválasztása.

3. R észközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti m egbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- 
gyűlés összehívásának indítványozására, bizalm atlanági indítvány továbbítása  
jelenlegi Igazgatósági elnök szem élye ellen, valam int küldötti m egbízás, utasítás adása a legkö

zelebbi (rendes va gy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök  
m egbízatásának m egszüntetésére (felm entésére) való szavazásra.

4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felm erült bizalm atlanság okán, a jelenlegi 
tisztségviselők felm entése, m egbízatásuk m egszűntetése.

Jelenlévő szavazásra jogosult tagok szám a: % fő.

A z egybegyűltek a napirendi pontokat 3 igen, <0 nem , W  tartózkodás szavazattal elfoga- 
ták/nem  fogadták el.

Határozatok:

1/2019.^.. li.Ü R K . sz. határozat: A  jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, m aguk közül 
m egválasztják levezető elnöknek:

 -t
j egyzők ön yw ezetőn ek :

____________ -t

j egyzőkönyvhitelesítőnek:

 -t 
-t

\ igen, 0  nem , CÍ tartózkodás,

igen, 0  nem , (í tartózkodás,

3  igen, $  nem , f/ tartózkodás, és

3  igen, 0 nem , 0  tartózkodás, szavazattal.
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1., tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.info

2/2019.f9U/r.l9 RK. sz. határozat: Részközgyűlés m egállapítja, hogy a körzetben 1 küldött 
m egválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melybŐMÉ küldötti m egbízatás betöltetlen. A  
részközgyűlés m egválasztja küldöttnek:

T—- -t. ^  igen. nem. " tartózkodás,__ -t. '—  igen. —  nem . ^ tartózkodás,

— -t. igen,. "  nem . - —  tartózkodás.

3/2019.ö £ i r £ L R K .  sz . határozat: A  részközgyűlés jelen határozattal m egbízza és utasítja a 
részközgyűlési küldöttjeit, h o gy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  
indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását, 

 jelenlegi Igazgatósági elnök szem élye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság  
tagjai ellen felm erült bizalm atlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, va
lamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetke
zeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgató
ság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.

0 igen, (j) nem, 0 tartózkodás.

Kiegészítés:

A  gyűlést -kor befejezték.

!

e-lesítő

K.m.f

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyvhitelsítő
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1 tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.infoJegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésérőlA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.

A jB  sz . részközgyűlés (cím: IX f i C 2 i t  , f $ ^  i 3_____)

A  gyűlés időpontja: 9 ,0  ( ?) . 1 í _________ U

Helye: 2£nf) l / f t D S 2 U - I 3.*______ _________________
Napirendi pontok:

1. A  jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő 
megválasztása az SZM SZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.
2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött 
nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.
3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- 
gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  
jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legkö
zelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök 
megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.
4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi 
tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: 3 fő.

Az egybegyűltek a napirendi pontokat 3 igen, $  nem, 0  tartózkodás szavazattal elfoga- 
ták/nem fogadták el. s 1

Határozatok:

1 /2 0 1 9 .0*1 , J j  -i i  RK. sz. határozat: A  jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül 
megválasztják levezető elnöknek:

 ___ -t 3 igen, ( í  nem, 0  tartózkodás,

jegyzőkönyvvezetőnek:

-t

jegyzőkönyvhitelesítőnek:   -t

-t

9  igen, 0  nem,

9 _  igen, 0  nem, 
3 igen, é  .nem ,

tartózkodás,

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

2/2019D k . U . tS RK. sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben J küldött 
megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből küldötti megbízatás betöltetlen. A  
részközgyűlés megválasztja küldöttnek:

t igerií —  n e m , t a r t ó z k o d á s ,

t. —  igen, nem, ~ ~  tartózkodás,

t jgen  ̂ —— nem. ~  tartózkodás.

3/2019ft  J l  . IS RK. sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a 
részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében 
indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását, 

 jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság 
tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, va
lamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetke
zeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgató
ság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.

9  igen. nem. &  tartózkodás.

Kiegészítés:

A  gyűlést | % : kb  -kor befejezték.

K.m.f
jegyzőkönyvvezető

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

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésérőlA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.A Jhsz. részközgyűlés (cím: 1.C0Ö l)Pk' rfíCfílxl ti_ 2 ~W )A gyűlés időpontja: £ö J _ A'lPl((L-{ S> h . _______ .Helye: £ A Í H / 0 T i ‘ Ü T /'  Pr't.Tfi-C&’lVCS ______________ ____________ .
Napirendi pontok:1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZM SZIV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen elenlegi Igazgatósági elnök megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: ÁG _ fő. 2 f l  PAz egybegyűltek a napirendi pontokat 10 igen, /fP nem. tartózkodás szavazattal elfoga- ták/nem fogadták el.
Határosatok:

l/2019.üi._Ű£.jkRK. sz. határozat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják levezető elnöknek: -t i 2 _  . igen, 0  nem, 0_ tartózkodás,j egyzőkönywezetőnek:__________________ -t 12., igen, f)  nem, 0  tartózkodás,jegyzőkönyvhitelesítőnek: ___ -t _igen, (f) ■ nem. / tartózkodás, és ____ -t Í Z  igen, (fí nem, tartózkodás, szavazattal.
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1., tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.info

2/2019.űfc.O Í. h RK. sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben küldött megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből J. küldötti megbízatás betöltetlen. A részközgyűlés megválasztja küldöttnek:-t. l í  igen. 0 nem. 0 tartózkodás,-t. ~ igen, ” nem. ~~ tartózkodás,-t. " igen, - nem. - tartózkodás.
3/2019i(& . M . Í Í RK. sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.b  igen, 0  nem. (T tartózkodás.Kiegészítés:

a****

A gvűlést JR : J -f -kor befelezték.
K.m.f

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

JegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűléséről
A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai 
indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában 
tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatókat össze kell számítani.

AJSsz. részközgyűlés (cím: \>AV, Z Ö L D F A  a  . £ A )

A gyűlés időpontja: 0 1 °\ . 1" £ fi U A_lí £ ■

Helye: Mfí'c, F ö l ,10 V V M fr teOLY A V-TA-lft'lU 0  S j_ S £ o _ á  A

Napirendi pontok:

1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő 
megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.
2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött 
nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.
3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- 
gyűlés összehívásának indítványozására, bizálmatlanági indítvány továbbítása  
jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legkö
zelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök 
megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.
4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi 
tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: 9  fő.

Az egybegyűltek a napirendi pontokat 9  igen, nem ,~__tartózkodás szavazattal elfoga-
ták/nem fogadták el.

Határozatok:

1/ 2019 .02.21 J S RK. sz. határozat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül 

megválasztják levezető elnöknek:

____ -t 9  igen, ~ ~  nem, ~  tartózkodás,

jegyzőkönyvvezetőnek:

 _____________ -t 9 igen,

jegyzőkönyvhitelesítőnek:

_____-t 9  igen,

  _____ -t __ 8_ igen,

nem, -  tartózkodás,

nem, n  tartózkodás, és 

nem, vl tartózkodás, szavazattal.
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas ü i , tél./fax: +36 (27) 302-558, _

: e-mail: info@ I akas szó vetkezet .info, web: http://lakasszovetkezet.info

2 /2 0 1 9 .0 2 . £1. i Í RK. sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben .? küldött 
‘ megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből £  küldötti megbízatás betöltetlen. A 

részközgyűlés megválasztja küldöttnek: _

-t. ' r igen. ^  nem. 2 tartózkodás,

 -t. -P igen. "  nem. 9 tartózkodás,
. . .  — . .  _ t  — . igen. nem. ' tartózkodás.

3/2O 19..0/ .91 . ,1bRK. sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a 
részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében 
indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását, 

 jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság 
tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, va
lamint a legközelebbi (rendes vágy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetke
zeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgató
ság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.

(£> igen, -*• nem, S  tartózkodás.

Kiegészítés:

A gyűlést J$ : f t  -kor befejezték. ’

K.m.f

jegyzőkönyvvezető

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

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésérőlA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.A j£  sz. részközgyűlés (cím: iM 'Cj \l Ű(ÍM u - IG  ~~ [  _________)A gyűlés időpontja: I Q  19 - . f í f r t e d í u c .  ÍR  .Helye: F a  (J2l/ (í& L k íÉ M JH  1 Ú I Q 1  l ÍK Q  A ______ .Napirendi pontok:1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZM SZIV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: J j  fő.Az egybegyűltek a napirendi pontokat k  igen, — nem, tartózkodás szavazattal elfoga- ták/nem fogadták el.
Határozatok:1/2019 . f i ' l . i k . lá RK.  sz. határozat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják levezető elnöknek: -t igen. — nem, ”* tartózkodás,jegyzőkönyvvezetőnek: -t u igen. - nem, tartózkodás,jegyzőkönyvhitelesítőnek: -t k igen. " nem, — tartózkodás, és_ -t s .igen , nem, i tartózkodás, szavazattal.
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2/2019. 02. Ül- l£RK. sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben 3. küldött megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből A küldötti megbízatás betöltetlen. A részközgyűlés megválasztja küldöttnek:-t. k igen, ■— nem. — tartózkodás.-t. ^  igen, "" nem. "  tartózkodás.-t. -  igen, _ — nem. — tartózkodás.
3/2019.0? Jl? J  K, RK. sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.

3 igen, ZZ nem, J tartózkodás.Kiegészítés:

Agvűlést 18 : 3 2  -kor befejezték.
K.m.f

___ _____ _jegyzőkönyvvezető
j egyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelsítő
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1 tel./fax: +36 (27) 302-558,
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JegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűléséről
A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai 
indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.] 20. § szerint részközgyűlések formájában 
tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.

A Ü  sz. részközgyűlés (cím :ÍG 0 0  fA véK I u ,6 ^  )

A  gyűlés időpontja: 2lHh ■ M /TüCf U S £$ .

Helye: 2 (s 0 0 V fí G  Vj &! $7. u . ö  ._____________________ .

Napirendi pontok:
<*

1. A  jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő 

megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.

2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött 

nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.

3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- 

gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  

jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legkö

zelebbi (rendes vagy rendkívüli] küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök 

megbízatásának megszüntetésére (felmentésére] való szavazásra.

4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi 

tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: ?  fő.

Az egybegyűltek a napirendi pontokat % igen, ( f  nem, f f __ tartózkodás szavazattal elfoga-

ták/nem fogadták el.

H atározatok:

1/2019.?b . 21. H  RK. sz. határozat: A  jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül

$____igen, nem, Kf) tartózkodás,

jj> igen, p  nem, 4  tartózkodás,

^  igen, __nem, é____tartózkodás, és

Jf_ igen, . nem, Ü tartózkodás, szavazattal.

megválasztják levezető elnöknek:

-t

jegyzőkönyvvezetőnek:

-t

jegyzőkönyvhitelesítőnek:

J tM-t

-t
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2/2019.Q%2$> . íc> RK. sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben 2. küldött 

megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből d. küldötti megbízatás betöltetlen. A 

részközgyűlés megválasztja küldöttnek:

-t. I  igen. 0 nem. ^ tartózkodás,

-t. igen, nem. tartózkodás,

-t. igen, nem, tartózkodás.

3/2019.fR .g) . 15 RK. sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a 

részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében 

indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását, 

 jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság 

tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, va
lamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetke
zeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgató
ság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.

jj, igen, tf} nem, (fi__tartózkodás.

Kiegészítés:  ̂ j , ^

P M Á C ^ É k lí N lVfLoS ft2- frL ft1 f YIT “3- i f  IV L g T) IJABJ 
ÖiUHflT Q_Lhú LA-G 6U /ÍTTE- ______________________

A gyűlést ! I  : 5A -kor befejezték.

jegyzőké nywezető
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1 tel./fax: +36 (27) 302-558,
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JegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűléséről
A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai 
indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában 
tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.

j ya 2$sz. részközgyűlés [cím: £ó? 0D V A C\ H ár 2 0 ti • 'v/F? )
A gyűlés időpontja: H S ^  ■

Helye: 2  (o 0 0 C j  M B .2 0 Ü > 2 / A  ____________________________.

Napirendi pontok:

1. A  jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő 

megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.

2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött 

nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.

3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- 

gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  

jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legkö

zelebbi [rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök 

megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.

4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi 

tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: fő.

Az egybegyűltek a napirendi pontokat 3 2  igen, Ú nem, Cjí tartózkodás szavazattal elfoga- 

ták/nem fogadták el.

Határozatok:

1/2019/B Zí Zű_RK. sz. határozat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül

megválasztják levezető elnöknek:
__ .

-t
. 
egyzőkönyvvezetőnek:

igen, &  nem, tartózkodás,

jegyzőkönyvhitelesítőnek:

_-t 9* igen, Y  nem, Q tartózkodás,

-t igen, W nem, M __tartózkodás, és

-t
r.-t

igen, w nem, w tartózkodás, szavazattal.
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2/2019M .2$t i ^ RK. sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben .2 küldött 

megválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből .2 küldötti megbízatás betöltetlen. A 

részközgyűlés megválasztja küldöttnek:

_______________ H l______ ______ -t. igen, ^  nem, 4 tartózkodás,

_______________________________ -t. ^  igen, n  nem, ^  tartózkodás,

_______________ Z Z ____________ -t. igen, ~  nem, ^  tartózkodás.

3/2019.£112JL.£é2RK. sz . határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a 

részközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében 

indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását, 

 jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság 

tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, va
lamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetke
zeti tagok képviseletében elenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgató
ság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.

igen, nem, tartózkodás.

Kiegészítés: . • ,

C & g / M i  H l  H k o S  f r l  f t U ' l  R T  l r b L t \ J L k  T/ 

ÖM M pLVirrg. ______

A gyűlést 13 :3 5 -kor befejezték.

K.m.f

jegyzőkönyvhitelesítő

______
jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyvhitelsítő
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JegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésérőlA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.
A%Ász. részközgyűlés (cím: £€o° VÁC , ü _________ )A gyűlés időpontja: ^ _______________ Q j i  .Helye: 2-Q,®o V Á C  i Z a U & rfr  U. _____________________________________________.
Napirendi pontok:1. A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZM SZIV. fejezet 4. pont 8. alpontja alapján.2. Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása.3. Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- gyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlanági indítvány továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen  jelenlegi Igazgatósági elnök megbízatásának megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.4. Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.Jelenlévő szavazásra jogosult tagok száma: W  fő.Az egybegyűltek a napirendi pontokat 1  igen, 0 _ nem, jO__ tartózkodás szavazattal elfoga-ták/nem fogadták el.H atározatok:1/2019 .Ü K íR . ft-RK. sz. határozat: A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják levezető elnöknek:
j egyzőkönywezetőnek: ____-t

 ____________ -t ______-t

_8__ igen, ^  nem, w tartózkodás,
i .  . igen, nem, _1 tartózkodás,

igen. 4 -  nem, 4 tartózkodás, és% igen, ¥  nem ,__ i _  tartózkodás, szavazattal.
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2/2019.___.___.___RK. sz. határozat: Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben ... küldöttmegválasztását teszi kötelezővé az Alapszabály, melyből ... küldötti megbízatás betöltetlen. A részközgyűlés megválasztja küldöttnek:-t. igen. f i i é i n . tartózkodás,-t. ^ igen, nem. tartózkodás,-t. igen, nem. tartózkodás.
3/2019.___.___.___RK. sz. határozat: A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja arészközgyűlési küldöttjeit, hogy a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  jelenlegi Igazgatósági elnök személye ellen Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.X  igen, é  nem, _ J__ tartózkodás.Kiegészítés:

— — — ^  — Qd- A---- — ------- :---- 1 —  -------------

•á j1 <ŝ— ----------- (-------- cro--------- ő

•'V '

A gyűlést I S  -kor befejezték.
K.m.f[!! jegyzőkönyvhitelesítő

jegyzőkönyvvezető
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RÉSZKÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet (székhelye: 2600 Vác, Sas u. 1.) 
XXII.számú Részközgyűlés (2600 Vác, Nagymező u. 63-77 cím alatt)

2019. március 14 napján 18/00 órakor megtartott 
meghirdetett, megismételt rendkívüli részközgyűlésén.

Helye: Földváry Károly Általános Iskola (2600 Vác, Nagymező u.14. sz)

Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven szereplő és azt aláíró 
szavazati joggal rendelkező szövetkezeti tagok, összesen 28 fő .

 18.53 kor a részközgyűlésről eltávozott.
 18.55 kor a részközgyűlésről eltávozott.

Szavazati joggal nem rendelkező jelenléti ívet aláíró 2 fő.
Szavazati joggal nem rendelkező, jelenléti ívet alá nem író,
Igazgatóság részéről Jelen vannak:

 Igazgatóság Elnöke 
 Felügyelőbizottság Elnöke

Jelenlévők megállapodnak arról,hogy a részközgyűlésről hangfelvétel készüljön.

A részközgyűlés a meghirdetett időpontban nem volt határozatképes, mivel azon a szavazásra 
jogosultak több mint fele nem jelent meg, azonban a megismételt részközgyűlés 
határozatképes mivel az a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:
1. ) Napirendi pont: A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnök, 
jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása az SZMSZ IV. fejezet 4. pont 8. alpontja 
alapján;

2. ) Napirendi pont: Amennyiben a részközgyűlési körzetben az Alapszabályban 
meghatározott számú küldött nincs megválasztva, küldöttek pótválasztása;
3. ) Napirendi pont: Részközgyűlési körzet küldöttjei részére küldötti megbízás, utasítás adása 
rendkívüli küldöttgyűlés összehívásának indítványozására, bizalmatlansági indítvány 
továbbítása  jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az Igazgatóság 
tagjai és felügyelőbizottság tagjai ellen, valamint küldötti megbízás, utasítás adása a 
legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen elenlegi Igazgatósági 
elnök, továbbá az Igazgatóság tagjai és felügyelőbizottság tagjai megbízatásának 
megszüntetésére (felmentésére) való szavazásra.
4,igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán, a 
jelenlegi tisztségviselők felmentése, megbízatásuk megszűntetése.

1.) Napirendi pont

A résztvevő tagok közül jelentkezik 
levezető elnöknek:  
jegyzőkönyvvezetőnek: 

jegyzőkönyv hitelesítőknek:  és 



Perecsényi Miklós felkéri a jelenlévő tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak a jelöltekről, 
levezető elnök személyére 27 db „igen”, O db „nem”, 1 db „tartózkodás”, 
jegyzőkönyvvezető személyére 27 db „igen” 0 db „nem” 1 db „tartózkodás” 
jegyzőkönyv hitelesítő 1. személyére: 28 db „igen” 0 db „nem” 0 db „tartózkodás” 
jegyzőkönyv hitelesítő 2. személyére: 27 db „igen” 0 db „nem” 1 db „tartózkodás”érkezik.

A részközgyűlés ezt követően a fentiek alapján meghozta a következő részközgyűlési 
határozatot:

31/2019.március.l4.-XXII.-RK részközgyűlés határozat

A jelenléti íven szereplő résztvevő tagok, maguk közül megválasztják 
levezető elnöknek:  -t.
jegyzőkönyvvezetőnek:  -t.

jegyzőkönyv hitelesítőnek: -t és t.

2.) Napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy Alapszabály III. 4. 1. értelmében „A küldöttek 
száma nem lehet kevesebb, mint 30 fő és nem haladhatja meg 100 főt. A küldöttválasztásnál 
fő szabályként arra kell törekedni, hogy egy küldött tizenkettő-tizenöt lakásszövetkezeti 
tagot képviseljen, a lépcsőházankénti lakásszámtól függően, lehetőség szerint 
lépcsőházanként egy küldöttel, azzal, hogy kilencnél kevesebb lakásszövetkezeti tagot nem 
képviselhet külön küldött, mert ebben az esetben a küldöttgyűlésben az adott részközgyűlés 
felülreprezentáltsága alakulhatna ki. A küldöttek megválasztásának technikai szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”

Az SZMSZ VI.2. pontja értelmében „A küldöttet részközgyűlésenként választják, az 
Alapszabály szerint úgy, hogy lehetőség szerint 16 tagra jusson egy küldött. Elvben nem 
szükséges lépcsőházanként küldöttet választani, lehetnek olyan lépcsőházak, ahol nincs 
küldött, illetve egy részközgyűlésben több küldött is választható ugyanabból a lépcsőházból. 
Azonban a gyakorlati munka könnyebb, ha lépcsőházanként választunk küldöttet és a 
hagyomány szerint is így szokás. Ettől eltérni csak akkor szükséges, ha az Alapszabály 
szerinti 16 tagnál sokkal kevesebb vagy több fő lakik egy lépcsőházban.”

Levezető elnök tájékoztatja a résztvevő tagokat, hogy a körzetben 8 fő küldött megválasztását 
teszi lehetővé az Alapszabály.

Tekintettel arra, hogy a szövetkezet igazgatósága nyilvánosan nem teszi elérhetővé a 
megválasztott és jelenleg is fennálló megbízatással rendelkező küldöttek listáját, továbbá a 
Felügyelőbizottság elnöke megkeresésre nem adta ki ezen információkat, így a megválasztott 
küldöttek száma és személye nem ismert a tagok előtt, ezért a Levezető elnök felkéri a jelen 
lévő tagokat, hogy jelentkezzenek, illetve fennálló megbízatásukat a megválasztásukat 
tartalmazó részközgyűlési határozat másolatával igazolják.

Ezt követően a levezető elnök megállapítja, hogy 8 fő küldötti megbízatás betöltetlen.



Levezető elnök javasolja küldöttek pótválasztását.

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az Alapszabály III. 4. 1.4. pontja 
értelmében „A küldöttek választása írásbeli szavazással történik. írásos szavazásnál a jelölt 
vagy jelöltek nevét a szavazó lapon fel kell tüntetni és megválasztott küldöttnek az tekinthető, 
aki a tagok szavazatának többségét (aláírását) elnyeri. Ahol nincs jelölt, vagy a választás 
eredménytelen, ott a tagok kezdeményezésére bármikor pótválasztást lehet tartani. Az időközi 
választással megválasztott küldött mandátuma, a többi küldött mandátumával azonos időben 
szűnik meg.”

A jelenlévők Küldöttnek 3 fő,megválasztására tesznek javaslatotok számú jelölt)  
(2. számú jelölt)  (3. számú jelölt) 

Levezető elnök felkéri a jegyzőkönyvvezetőt, hogy ajelöltek nevét a szavazólapra vezesse rá 
és felkéri a jelenlévő tagokat, hogy aláírásukkal szavazzanak, és a szavazólapot körbeadja. 
Szavazást követően a levezető elnök összesíti a leadott szavazatokat, és megállapítja a 
végeredményt.

1. számú jelöltre leadott szavazatok száma: 27 db szavazat,
2. számú jelöltre leadott szavazatok száma: 27 db szavazat,
3. számú jelöltre leadott szavazatok száma: 27 db szavazat

A részközgyűlés a fentiek alapján meghozta a következő részközgyűlési határozatot:

32/2019.március.l4.-XXII.-RK részközgyűlés határozat

Részközgyűlés megállapítja, hogy a körzetben 8 fő küldött megválasztását teszi lehetővé az 
Alapszabály, melyből 8 fő küldötti megbízatás betöltetlen.
A részközgyűlés megválasztja Küldöttnek: t

3.) Napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy a tagság több, mint 10%-át kitevő 
szövetkezeti tagok részéről - pontosan 362 fő részéről, akik ezen indítványt aláírták - 
bizalmatlanság merült fel , jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az 
Igazgatóság tagjai és felügyelőbizottság tagjai (köztük az elnöke) ellen a szövetkezet jelenlegi 
működésének, gazdálkodásának, ügyvitelének, ezen tisztségviselők elnöki irányításával 
kapcsolatban, különösen az alábbi okokból:
ezt követően levezető elnök felolvassa az Igazgatóság, Felügyelőbizottság mulasztásait:

1. A 2015.évi egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredmény kimutatásról a közgyűlés 
határozatot hozni, illetve elfogadni nem tudta, mivel a közgyűlés megtartására nem 
került sor.

2. A 2016.évi és a 2017.évi egyszerűsített éves beszámolót, mérleget, eredmény kimutatást 
a közgyűlés nem tárgyalta meg, nem fogadta el, mivel e tárgyal kapcsolatban az 
elnökség a közgyűlést nem hívta össze.

3. Az elnökség az igazgatósági ülések előtt a tagok véleményét nem kéri ki, az ülésen 
elfogadott határozatokról a tagságot nem tájékoztatja.

4. Az igazgatóság tagjainak nevét, elérhetőségét, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak 
nevét, elérhetőségét évek óta elérni nem lehet, a tagság számára ismeretlenek.

5. A tagok részéről történő hiba bejelentésekor, hibajegy felvételére nem kerül sor, ebből 
eredően ellenőrizhetetlenné válik a hibák kijavításának ideje, sorrendisége.
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6. Az elnökség éves elszámolást nem készített a tagság felé, nem készített az aktuális év 
kiadásairól pénzforgalmi kimutatást a szövetkezet tagjai részére.

7. Alapszabályban és SZMSZ-ben meghatározott szövetkezeti tagok számára nyilvános 
ülések időpontjáról, helyéről, azon hozott határozatokról nem tájékoztatja a tagokat.

8. Ügyfélfogadási időben, irodájában rendszeresen nem található meg, tagokat nem 
fogadja, telefonon elérhetetlen.

9. szövetkezeti tagok és tulajdonosok írásbeli beadványaira, panaszaira nem, vagy csak 
jelentős késedelemmel válaszol;

10. szövetkezeti tagok jogszabályban biztosított irat betekintési jogát akadályozza, azt nem 
teszi lehetővé tagok számára.

11. Az elmúlt években a szövetkezet Igazgatóságának elnöke  súlytalanná 
tette az Igazgatóság tagjait, a felügyelőbizottság elnökét és tagjait ezt követően kialakult 
az egy személyes vezetési forma,  személyében. A kialakult vezetési 
forma elfogadhatatlan a tagság részéről, mivel teljesen ellentétes a szövetkezet 
Alapszabályával, Szervezeti és Működési Szabályzatával.

12. Az igazgatóság tagjai asszisztáltak ezen vezetési forma kialakulásához, a 
felügyelőbizottság a kialakult súlytalanságából eredően nem az elvártaknak megfelelően 
végezte ez irányú feladatát.

13. )A szövetkezetnél megválasztott tisztségviselők az Alapszabály a Szervezeti 
Működési Szabályzat előírásait nem tartják be.

A Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az Alapszabály és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat értelmében az Igazgatóság elnökének, valamint az igazgatóság 
tagjainak a felügyelőbizottság elnökének, tagjainak felmentéséről a közgyűlés küldöttgyűlés 
útján dönt, melyet a tagok sorából részközgyűlési egységként választott küldöttek alkotnak. 
A küldöttek feladata, hogy a küldöttgyűlésen az őket megválasztott tagokat képviseljék 
figyelembe véve a részközgyűlések határozatait, javaslatait illetve amennyiben a küldött 
küldötti megbízását nem a részközgyűlés útmutatása szerint teljesíti, őt a részközgyűlés 
visszahívhatja. Az Alapszabály értelmében rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha azt 
a küldöttek legalább egytizede indítványozza.

Levezető elnök felkéri a jelenlévő tagokat, hogy a meghívóban is szereplő határozati 
javaslatról kézfeltartással szavazzanak.

A részközgyűlés ezt követően 24 db „igen szavazattal”, 1 db „nem szavazattal”, 1 db 
„tartózkodás” mellett a határozatot elfogadta.

33/2019.március.l4.-XXII.-RKrészközgyűlés határozat:

A részközgyűlés jelen határozattal megbízza és utasítja a részközgyűlési küldöttet, hogy a 
jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében indítványozza az 
Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  
jelenlegi Igazgatósági elnök személye, továbbá az Igazgatóság tagjai, és felügyelőbizottság 
tagjai ellen felmerült bizalmatlanság okán,ezen tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, 
valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést 
alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, 
továbbá az Igazgatóság tagjai, és felügyelőbizottság tagjai -  felmentésére, megbízatásának 
megszüntetésére szavazzon.

4
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Mivel a részközgyűlésnek egyéb napirendi pontja nincs, és a meghirdetett napirendben nem 
szereplő ügyben érvényes határozatot hozni nem lehet, ezért a levezető elnök a részközgyűlést 
berekesztette, a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvet lezárja és felkéri a jegyzőkönyv
hitelesítőket, - hogy - nyomtatását követően - a jelen jegyzőkönyv és a jelenléti ív minden 
oldalát aláírásukkal hitelesítsék, melyet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök ír alá.

Az SZMSZ IV. 4. 14. pontja értelmében a levezető elnök a lezajlott részközgyűlés után 72 
órán belül a hitelesített jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, a meghívó egy eredeti példányát a 
szövetkezet titkárságán átadást igazoló másolattal leadja, és azok egy másolatát a 
részközgyűlés küldöttjeinek is átadja.

A részközgyűlésnek 19,10 -  kor lett vége.
K.m.f.

Jegyzőkönyvvezető Hitelesítő 1 Hitelesítő 2Levezető elnök

Kelt: Vác,2019.03.14.
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1., tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.infoJegyzőkönyvA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlésérőlA Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Perecsényi Miklós és társai indítványára közgyűlést hívott össze a 2004. CXV. tv. (Lsztv.) 20. § szerint részközgyűlések formájában tartjuk. A részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani, és a szavazatokat össze kell számítani.A Í? Jsz . részközgyűlés (cím :A  gyűlés időpontja: ____________ (2-Y .Helye: t o L Q i/ / ^ /  K '4 ^ 1 '/

N apirendi pontok:1. A  je lenléti íven szereplő résztvevők  közül levezető elnök, jegyzőkön yvvezető  és k ét hitelesítő  m egválasztása az SZM SZ IV. fejezet 4. p o n t 8. alpontja alapján.2. A m en n yib en  a részközgyűlési k örzetben  az A lap szab ályb an  m eghatározott szám ú küld ött nincs m egválasztva, k ü ld öttek  pótválasztása.3. R észközgyűlési k ö rzet küldöttjei részére küldötti m egbízás, utasítás adása rendkívüli küldött- gyűlés összehívásán ak indítványozására, bizalm atlanági in d ítván y továb bítása  je len legi Igazgatósági elnök szem élye ellen, v alam in t küldötti m egbízás, utasítás adása a legk ö zelebbi (rendes v ag y  rendkívüli) küld öttgyűlésen   jelenlegi Igazgatósági elnök m egb ízatásán ak  m egszün tetésére (felm entésére) való szavazásra.4. Igazgatóság tagjai, felü gyelőb izottság tagjai ellen felm erü lt b izalm atlan ság okán, a  jelenlegi tisztségviselő k  felm en tése , m egbízatásu k  m egszűn tetése.
Q nJelenlévő szavazásra jo go su lt tago k  szám a: _ _ z _  fő.A z egyb egyűltek  a nap iren di p o n tok at igen. 0 nem , - tartózkodás szavazattal elfoga- ták /n em  fogad ták  el.

H a tá r o z a to k :l/ 2 0 1 9 .j j .j j .^ RK> sz . h a tá r o z a t: A  je len léti íven szereplő résztvevő tagok, m agu k  közül m egválasztják  levezető  elnöknek: -t igen. 0w nem . 0  tartózkodás,jegyzőkön yvvezetőn ek: -t ^0  igen. 0  nem . O  tartózkodás,j egyzőkön yvh itelesítőnek: ^  igen. 0  nem . 0 tartózkod ás, ést A i  ig e n ,. ^ n e m . A  tartózkod ás, szavazattal.
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Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet
2600 Vác, Sas u. 1., tel./fax: +36 (27) 302-558,
e-mail: info@lakasszovetkezet.info, web: http://lakasszovetkezet.info

2/2019.___.___.___RK. §2L határozat: R észközgyűlés m egállapítja , h o gy a k örzetben  ... k ü ld öttm egválasztását teszi kötelezővé az A lapszab ály , m e ly b ő l... küldötti m egbízatás betöltetlen . A  részközgyűlés rnegválasztja küldöttnek:-t. <10 . igen. 0  ( v  nem , 'ou tartózkodás,-t. igen, nem , tartózkodás,-t. igen, nem , tartózkodás.
3/2019.^1 sz . határozat: A  részközgyűlés je len  h atározattal m egbízza és utasítja  arészközgyűlési küldöttjeit, h o gy a jelen  részközgyűlést alkotó szövetkezeti tag o k  k ép viseletében  indítványozza az Igazgatóságnál (felügyelőbizottságnál) rendkívüli küldöttgyűlés összehívását,  je lenlegi Igazgatósági elnök szem élye ellen  Igazgatóság tagjai, felü gyelőbizottság tagjai ellen felm erü lt bizalm atlanág okán, a jelenlegi tisztségviselők felmentése napirendi ponttal, valamint a legközelebbi (rendes vagy rendkívüli) küldöttgyűlésen a jelen részközgyűlést alkotó szövetkezeti tagok képviseletében  jelenlegi Igazgatósági elnök, személye ellen, továbbá Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság elnöke és tagjai felmentésére, megbízatásuk megszüntetésére szavazzon.- í C .  n  4igen, nem, tartózkodás.
Kiegészítés:

jegyzőkönyvvezető
j egyzőkönyvhitelesítő önyvhitelsítő
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