
A BÉKÉSCSABAI LAKÁSSZÖVETKEZET 
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK 
HATÁROZATAI (2009.) 

 
 
1./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a 
lakásszövetkezet 2008. évi gazdálkodásáról. 
 
              Mellette:  84 fő           Ellene:   - fő        Tartózkodik:  1 fő 
 
  
 
2./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a 
2008. évi tevékenységéről. 
 
              Mellette:  83fő              Ellene:   1 fő             Tartózkodik:  1 fő 
 
  
 
3./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja a Felügyelőbizottság beszámolóját 
a 2008. évi tevékenységéről. 
 
              Mellette:79 fő                 Ellene: 1 fő              Tartózkodik: 5 fő 
 
  
 
4./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése617.453 eFt bevételi és 583.435 eFt kiadási 
oldallal elfogadja aszövetkezet2009. évi gazdálkodási tervét a megküldött és ismertetett 
mellékletekkel együtt. A küldöttgyűlés utasítja az Igazgatóságot az elfogadott gazdálkodási 
terv végrehajtására. 
 
              Mellette:84fő                 Ellene: - fő               Tartózkodik:  1 fő 
 
  
 
5./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja, hogy a tisztségviselők, az 
elnökök, illetve a küldöttek részére a tiszteletdíjat külön-külön szavazza meg. 
 
              Mellette:85fő              Ellene:   - fő               Tartózkodik:  - fő 



6./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat:  
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja, hogy a szövetkezet a küldöttek 
havi tiszteletdíját a képviselt épületben lévő lakások számának függvényében 0-
29lakásig10.200,-Ft-ról 10.600,-Ft-ra, 30-59 lakásig 12.400,-Ft-ról12.900,-Ft-ra,60 lakás 
felett 14.500,-Ft-ról 15.100,-Ft bruttóösszegre 2009. április 01-től megemelje. 
 
              Mellette:54fő                Ellene:10 fő               Tartózkodik:19 fő 
 
  
 
7./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a Felügyelőbizottság felülvizsgálata és 
támogató javaslata alapján a szövetkezet2008. évi mérlegét a mérlegbeszámoló szerinti 
351.149 eFt eszköz és  351.149 eFt forrás oldallal egyezően elfogadja. 
 
A küldöttgyűlés jóváhagyja a 2008. évi gazdálkodásban keletkezett belső és külső szolgáltatás 
eredmény eredmény tartalék számlára valóátvezetését, melynek összege 5.909 eFt. 
 
              Mellette:84fő                   Ellene:  - fő                Tartózkodik:  1 fő 
 
  
 
8./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja, hogy a szövetkezet 
tisztségviselői részére(Igazgatóság,Felügyelőbizottság tagjai) 2009. április 01-től tiszteletdíj 
címén az eredménytartalék terhére havi rendszerességgel 274.400,-Ft összegkifizetésre 
kerüljön. 
 
a Szövetkezetelnökének                                          36.000,-Ft/hó, 
 
a Felügyelőbizottság elnökének                               36.000,-Ft/hó,  
 
(bruttó)tiszteletdíj kifizetését engedélyezi. 
 
              Mellette:72 fő             Ellene:  9 fő              Tartózkodik:  4 fő 
 
  
 
9./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat:  
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja az eredménytartalék terhére 
történő- a Békéscsabai Lakásszövetkezet tulajdonában lévő ingatlanainál szükséges,illetve év 
közben felmerülő javítási, karbantartási feladatok elvégzésére,valamint egyéb tárgyi eszközök 
pótlására, illetve beszerzéséhez szükséges1.000.000,-Ft keretösszeg felhasználását. 
 
              Mellette:73 fő             Ellene: 1 fő           Tartózkodik:  10 fő 
 



10./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja „A2008. évi bérleti díjak 
visszaosztása” c. mellékletben felsorolt épületek (részközgyűlési egységek)részére a 
mellékletben szereplő összegek átvezetését az épületek felújítási alapjára, mely összesenjében 
13.337.619,-Ft. 
 
              Mellette:80 fő           Ellene:  - fő           Tartózkodik:  4 fő 
 
  
 
11./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése felhatalmazza a Békéscsabai 
Lakásszövetkezet Igazgatóságát, hogy a lakásszövetkezet tulajdonában lévőingatlanok 
állagmegóvása érdekében úgy a telephelyen, mint a lakásszövetkezet több ingatlanánál 
felújítási alapot képezzen ahhoz, hogy az ingatlanok érték és állagmegóvása biztosított 
legyen. Az alapképzés mértéke 40 %. mértékű lehet2009. évre vonatkozóan. 
 
              Mellette:74fő              Ellene:  - fő          Tartózkodik:10 fő 
 
  
 
12./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése felhatalmazza a Békéscsabai 
Lakásszövetkezet ügyvezetését, hogy a kábel TV-s társaságokkal az együttműködési 
szerződést kösse meg. 
 
              Mellette:78 fő             Ellene:  - fő             Tartózkodik:  6 fő 
 
  
 
13./2009.(IV.21.) számú Küldöttgyűlési határozat: 
 
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja, hogy a szövetkezet a küldöttek 
jubileumi javadalmazására az eredménytartalék számla terhére bruttó 315.000,-Ft-ot 
kifizessen a mellékletben felsorolt küldöttek részére. 
 
              Mellette:82 fő          Ellene:  - fő            Tartózkodik:  2 fő 
 


