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Az 1-9. pontokat részletesen a jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza.
55/2017. Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a vagyonmérleg
és vagyonleltár tervezet alapján összeállított
vagyonmegosztási tervezet is legyen a közgyűlési
dokumentáció melléklete.
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Tájékoztatjuk, hogy lakásszövetkezetünk igazgatósága
2017. október 10-én megtartotta aktuális ülését.
N a p i r e n d i p o n t o k:
1.)
A Kicsi u. 2-10. számú épület kiválásához
kapcsolódó, június 30-i zárónappal elkészített
vagyonmérleg
és
vagyonmegosztási
javaslat
megtárgyalása, elfogadása. A közgyűlés összehívásának
feladatai.
Előterjesztő: Mihály Ferenc, Kovács Tibor
2.)
Tájékoztató a vagyongazdálkodásról
ügyviteli munkáról.
Előterjesztő: Mihály Ferenc

és

az

3.)
A
lakásszövetkezet
kommunikációs
szabályzatának megvitatása, elfogadása.
Előterjesztő: Kaszás Zoltán
4.) A 2017. évi bérfejlesztéssel kapcsolatos döntések
meghozatala.
Előterjesztő: Abonyi János, Kaszás Zoltán, Kovács
Tibor
5.) Az elnök, az elnökhelyettes és az ügyvezető igazgató
tájékoztatója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett
munkáról.
Előadó: Abonyi János, Kaszás Zoltán, Kovács Tibor
6.) Kérdések, bejelentések.
H a t á r o z ato k
52/2017. Az Igazgatóság a kitűzött napirendi pontokat
egyhangúlag elfogadta.

56/2017. Az Igazgatóság a vagyongazdálkodási és az
ügyvitel munkájáról szóló beszámolót egyhangúlag
elfogadta.
57/2017. Az Összefogás Lakásszövetkezet Igazgatósága a
melléklet
szerinti
kommunikációs
szabályzatot
tájékoztatásként tudomásul vette.
Az Igazgatóság tagjai a vitában felmerült érvek alapján a
napirend
újratárgyalását
egy soron
következő
Igazgatósági ülésen tárgyalja, amelyhez az Igazgatóság
tagjaitól írásbeli javaslatokat kér.
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
58/2017. Az Összefogás Lakásszövetkezet Igazgatósága a
kommunikációs vezetői feladatok ellátásával az
Összefogás Lakásszövetkezet elnökhelyettesét bízza meg.
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúlag elfogadta.
59/2017. Az Igazgatóság a 2017. január 10-i ülésén
elfogadott 2/2017. számú határozata alapján megbízza az
elnököt, elnökhelyettest és az ügyvezető igazgatót a
2017. évre tervezett 9 %-os bérfejlesztésből a bértervben
fennmaradó, egyösszegben beállított 3 %-os keret
felosztásával.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Igazgatóság elnöke
Az Igazgatóság a határozatot 1 ellenszavazattal
elfogadta.

53/2017. Az Igazgatóság a Kicsi utca 2-10. kiválásával
kapcsolatos alábbi átalakulási előzetes tervet – az
Igazgatóság 2017. április 11-ei 27. sz. határozata, mely
módosításra került az Igazgatóság 2017. június 20-a 37-a
és 37/b. sz. határozataival a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva – egyhangúlag elfogadta.
Átalakulási előzetes terv:
részletesen a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
54/2017. Az Igazgatóság a Kicsi u. 2-10. számú épület
lakásszövetkezetből történő kiválásának dokumentációja
tárgyában 1-9. pontig egyhangúlag elfogadta.

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2017. október 18. szerda

Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt a
osszefoglak@osszefogaslakszov.hu, illetve a 06-1-402-2275 –es telefonszámon lemondhatja.
Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: kz-vr

