
Tisztelt Tulajdonosok !

El6szdr is szeretndm megkdszdnni _on6knek, hogy megbiztak (Beresztdnyi Gribor
szdvetkezeti elntik) bennem 6s megtisaeltek azzal, hogy-itinyitiam a K6icsey Lakrlsfenntart6
Szdvetkezetet.

Tudom egyes emberek sziimrira elviserhetetlen, hogy a ,,kamasz firib6l" Elndk Ur lett.
F:j!.fpy. gondoltrik, hogy megpr6b6lnak az on6k szem6ben rossz f6nyben'feltiintetni
ki.il6nbdz6 koholt vridakkal, amit T6lem vagy az Igazgat6s6gl6l sosem k6rdeztek meg. Az
ellenem sz6l6 v6dakat le sem mert6k imi az iliirfu{ gyoltoi*", teh6t nem tudtam 6s nem is
tudom, mi6rt trimadnak. Amikor_ behozt6k a papirt, -"gke.a.a"- mi az oka -"*, nogv r"
akarnak v6ltani hi szen ezt fel kellett volna tiintetni az iven.
EIJe a v 6)asz,,EZ. MAJD MEGTUDOD A KOZGYULESEN,'.

Az lgazgat6siry el6sziir fgy diinttitt, hogy napirendre tiizi a k6relmet.
2013' riprilis 30-6n rendkiriili igazgat6sdgi iil6st hivtam iissze a napirendi pontok
fijratrirg5ral6sa v6gett. Felhivtam az lgazgat6srig figyelm6t, hogy a takdssziivikezeti
tiirv€ny _6s az alapszab ly rendelkez6sei alapjen a' benyrijtotl- k6relmet nem rehet
napirendre ttizni. A sziivetkezet alapszabdlydt nem az6rt i"trrk 6, fogadtattuk el akiizgriil6ssel, hogy mi ne tartsuk 6s tartassuk be, Annak mindenki ,rin6.u kiitetez6
6rv6nyffnek kell lenni-e, *:T iC{-lild.ozott azlgazgat6s6tg, hogz jogellenesstg _iatt
nem, veszi fel a napirendek k jz6 a 2012. 6v z6rsz6mad6 t<Ozgy,nlOs&e"alezdem6n'yez6st.
2013' jrinius 26.-6n 17 6r6ra a feliiryer6biztos kezdem6nyez6s 6re 6s az atapszatltynat<
megfefel6en ism6t napirend re tfizte azlgazgat6s g.
Itt kijelentem, hogy semmi titkorni var6m 6s var6nk nincs. A tagsrig bfrmery tagja, er6re
e.ryezetett iddben felvildgosit6st k6rhet, betekinthet a sziivetkezei mriiktid6sObi a t<Ort
dokumentumok megieltil6s6vel.

szoretn6m bemutatni onitknek azokat a munkaimat, amik a vezetdsem alatt t6rt6ntek 6sjelenleg is folyamatban vannak.

Kdlcsey Lakdsfenntart6 Szdvetkezetn6l a munkiimat 201 1. dv. szeptember 5t6l kezdtem meg.

201l-es 6vben a kdnyvelds i$n6z6.e utrin megpr6b6ltam egy val6s k6pet kapni a szd,vetkezet
vagyoni helyzet6r6l, ami a k6nyrvizsg6l6 ds a szdvetkezeiiroda dolgoz6i segitseg€,ret ;gyuttsikeriilt. Akiknek ez riton mondok kdsldnetet a lelki ismertes munk66rt.

201I' €v v6g6n a Polgrirmesteri _Hivatal 6pitdsiigyi hat6s6ga k6telezte a sz|vetkezetet ana,
llut^T 

-y E nt 4.9.-5.9 dpi.ilet el6tet6it bontassaie, mivel dlletvesz6ly"rse tett oyitu,initua.
Az unkormd'nyzatt6l 6s a cseperi Vrirosgazda Nonprofit Zrt-t6l megpr6briltunk anyagi dstechnika segitsdget kdmi, mivel r6vid id6n beliil nem tudtak megold?st j;;;Iil;; u,lgazgatosdggal kdzdsen rigy hat6roztunk, hogy az el6tet6ket leszeietjiik -.g"Oott fr"ta.iaO,
beltl], 

!aj19s a vissza6pit6s m6g nem tdrr6nt meg, mert a hazbai fontos'abb prortt-,iL
meriiltek fel, amiket meg kellett 6s meg kell otaani. a polg6rmester uJJi- e. i-ir.p"ri
v6rosgazda zrt-tol igerclot kaptunk, hogy ah6z el6tt ferrijitjrik a jtrdakat. sr".etnJm, la 

",nem csak egy igdret maradna.

201 1-es 6vben, ahogy ig6rtem t6bb szerz6d6st m6dositottam vagy felmondtam pl. mobil 6s avezet6kes telefon szerz\ d,6st.

A szd'vetkezet iratait 6tn6zve az ,,elfeledett" 6s le nem ztfi ngyeit el6vettem: 6voda utca,Kossuth L. u. 101. , Techem, F6t6v, ADy projekt 1, Kossuth L .i. f n gondnoki lak{is.
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2012. 6vben megtettem az els6 besz6mol6mat egy igen vegyes 6vr6l.
Ezen a kdzgyiildsen vet6d6tt fel az a probl6ma, hogy a 20ll.6vi fiit6s ut6lagos elszrimol6sa
rosszul lett elsziimolva. utina n'ztem ds igen val6ban igy t6rtdnt, ez6rr meg pr6b6ltam
konig6lni, ami tdbbszdri levdlv6ltris 6s szem6lyes egyeztet6s utiin sikeriilt. Ennek egyesek
driiltek, mrisok bosszankodtak.

Az el6rel6tiisomnak k6sz6nhet6en a hinakat felmdrettem ds kisz6moltattam egy ingyenes
akci6 keret6ben, hogy a szigetelds mennyibe keriilne egy dner6s beruhdziiskdnt. Ea u zrjn-""
zirszitmad6 kdzgyiil6sen bemutattam. A frit6skorszenisitdsekkel kapcsolatos elsziirnol6sok
pedig kiszrirnolisra 6s kiad6sra keriiltek.

Megpr6b6ltam b6rbe adni a kisebb iires helys6geinket ez l}}Vo-art sikertilt.

2012. 6vben az 6voda utcai lak6s t6nylegesen a Kdlcsey Lakrisfenntart6 sz6vetkezet
tulajdon6ba keriilt tdbbszdri t6.rgyal6s ut6n ennek a piaci drtdke tiibb milli6 Ft.

2012.-6vben a Kiilcsey Lakesfenntart6 szdvetkezet szirmara lehet6s6g nyflt egy uni6s
p4lyinaton val6 r6szv6telre, mivel a pirlyiuati feltdteleknek megfelelt. Tdbbek k6z6tt a
gazd6lkodrlsanak 6s vagyoni helyzet6nek k6sz6nhet6en. (,,csepet ddli lakdkdzpont szocitilis
cdlrt Rehabilidlciti")
Ami tartalmazza az 6piilet 6s a lakdsok teljes ablakcser6j6t, homlokzati szigetel6s6t,
el6tet6k 6s bejirati l6pcs6k javitisdt, valamit 9 darab lift fehijitist tovribb6 

"gy 
hd"bao

teljes alapvezet6k cser6t.(viz, szennyviz). A felt6telek napr6l-napra v ltozlak, atrtit azzal a
kockiaattal tedesztettem Ondk el6, hogy ezt a p|lyiaatot nem biztos, hogy megnyerji.ik, de a
siker 6rdekdben lak6sonk6nt ter.vezli dijat kell fizetni. Akkor a lak6k egy kisebb csoportja
pggpr6bdfta ezt megakaddlyozni, akik most is mindent elktivetnek az6rt, hog
nehezits6k a munk6t.
Iigy gondoljnk, hogy a pllyfzaton nyert p6nz6rt (615 milli6 Ft) nem kellett 6s nem is ketl
dolgozni. Pdldakdnt emeln6m ki, hogy miel6tt beadtuk a piiylzatot, terveket elkelleft'k6szftetni nagyon rdvid id6 alatt. Ugyanis tervek ndlkiil nincs prilyrizat 6s p6nz sincs, s m6g
sorolhatniim mennyi munka volt 6s van, hogy a p lyazat sikeres legyen.

2012-ben a F6t6v egy rijfajta elszrimoldsi rendszert kdnyszerittet r6nk, mi ez ellen t6bbszdr is
tiltakoztunk, de egy monopol c6ggel szemben, aki vissza6l hatalm6val, erdtlennek
bizonyultunk.

A 2012. 6vi fiitds ut6lagos elsz6mol6s6t mir p6nz6rt akartdk elv6gezni, ez6rt kdzgyrildst
hivtunk iissze 6s megpr6brittuk elmagywiztatni, hogy mit lehetne tenni ahhoz, hogy on'ot n"
fi zessenek fij16slegesen.

42012.6vi ut6lagos elsziimol6s aFotil r1sz6r6l ingyenes volt, mert Szdvetkezet rigyv6dj6vel
\dzdsen, tdbbsziiri levelez6s ut6n nyertiink egy csat6t. Ezzel l6p6ssel 400.304.-Ft- maradt
0ndkn6l.

2012-ben tdbb hriznak a tet6szigetel6s6t 6s panelhdzag szigeteldsdt megjavitattam, hogy a
h6zak illaga ne romoljon ds alak|sok ne 6zz;anak be, amit 2013-as 6vben is folytatni fogol.

A 20r2-es 6v nem csak sikereket hozott, hanem kudarcokat is. Megpr6b6ltam a szdvetkezet
lak6sait b6rbe adni az rgazgat6s6g tudt6val, ami nem volt igazrin i6kken<imentes sainos a
tdrv6ny nem minket, hanem a bent lak6 bdrl6t vddi. A lak6sok b6rl<iinek felmondtam llletve
tartoziisaik kiegyenlit6s6re r6szletfizet6si megiiJlapod6sokat kdtdttem, amit a 2013-as 6vben
tdrlesztenek.



2013-as 6vben vdgre tgy ndzki, pontot tudunk tenni az oro flitdskorszerfisitds vds6re.
Mi6ta 6tvettem a vezetdst folyamatosan harcolok 6s harcolunk az EMI-vel 6s a PJlgrirmesteri
Hivatallal az OfO elsz6mol6s miatt.

2013-as 6vben egy jogszabrilynak kdszdnhet<ien a szirazitiizi vezet6keket iizemk6pess6 tettrik,
mert a Szdvetkezet nem volt hajland6 tov6bbi birs6gok at fizetni (ldpcsrihrizank€nt minimum
100 ezer Ft-ot)
Ennek kdszdnhet6en az idei 6vben tdrtdnt kataszh6favddelmi bejar6s birsig ndlktil z6rult. ht
mondok k6szdnetet a takarit6knak, gondnokoknak 6s a lak6knak az egyiittmrikdd6siikdrt

2013-as 6vben megkezdtiik a peresked6st a
tov6bbri lezrirtuk a trlrgyalisokat Kossuth
kivril6s6val kapcsolatban.

Kossuth L. u,. 75/b szolg6lati lak6s bdrl6j6vel,
L. u. 101. sz{xn:f hfu szdvetkezetb6l val6

2013-as 6vben az rgazgat6sdggal kdzdsen rijra majdnem mindegyik szdvetkezeti tulajdonri
lak6st b6rbe adtuk.

Term6szetesen a ,,csepel d6li lak6kiizpont szocidlis c6rri rehabilit{ci6ja
projekt" megval6sulis6val kapcsolatban sem 6[t meg a munka, amire m6r
el6leget is kaptunk, mindenf6le hiresztel6s 6s rosszindulatri pletyka ellen6re.

2013-as 6vben a beruhdz:is nyit6 sajt6t6j6kozlat6jin a csepeli Viirosgazda Nonprofit Zrt.
Igazgatlia Wemer Pdter Ur kiisziinetet mondott a Kiilcsey LaMsfenntartd Sziivetkezet
elndk6nek 6s vezet6s6g6nek a gyors, pontos 6s segit6k6sz munlcij:i6rt, amit a projekt
megva16su16s66rt tett.

K6rd6sem melyiket 6s mivel?

Kritiz6lni alairdst gyiijt6getni, val6tlansiigokat hiresztelni mindig kdnnyebb, mint tdnylegesen
tenni valamit.

K6rek mindenkito hogy a tovribbi munkdmat trimogassrik a
2013. jfnius 26.-hn 17 6rakor tartand6 kiizgyiil6sen, min6l
nagyobb l6tszfmmal jelenjenek meg 6s vessiink v6get a
vddaskodfsoknak.

Felhivom a tagok figyelm6t, miel6tt aldirnak valamit, b6rkinek b6rmit
olvassik el figyelmesen. Ures fejl6c n6lkiili papirt ne frjanak al6, mert
akkor az Oniik j6hiszemiis6g6t kihaszn6lva birmire fel tudjdk hasznflni!!

"A 
t6j6koztat6 nyomtatds kiilts6ge nem a Kdlcsey Lakisfenntartri Sziivetkezetet terheli."

Budapest, 2013. jrftnius 07.

Bereszt6nyi Gdbor
sziivetkezet elnOke


