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AZ ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA

2017/21
Tisztelt Szövetkezeti
Tagtársunk/Lakástulajdonos!
Tájékoztatjuk, hogy lakásszövetkezetünk igazgatósága
2017. október 24-én megtartotta rendkívüli 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: Abonyi János, Kaszás Zoltán, dr.
Koszoru István
H a t á r o z a t o k
60/2017. Az Igazgatóság
egyhangúlag elfogadta

a

napirendi

pontot

2.)
Döntés a Kicsi u. 2-10. sz. épület kiválási
vagyonmegosztása tárgyában, az átalakulási vagyon
mérleg tervezet és átalakulási vagyonleltár
tervezetének elfogadása. A kiválási vagyonmegosztás
tárgyában a Felügyelő Bizottság és a megbízott
könyvvizsgáló jelentéseinek elfogadása. Döntés a
kiváláshoz fűződő joghatások hatályosulásának
időpontjáról.
A közgyűlési meghívó mellékleteként a tagok nem
tag tulajdonosok részére a meghívó mellékleteként
megküldésre kerül az átalakulási (kiválási) terv, az
átalakulási (kiválási) szerződés, ezek részeként, de
külön kiemelve az átalakulási vagyon mérleg tervezet
és átalakulási vagyonleltár tervezet, a könyvvizsgáló
jelentése és a Felügyelő Bizottság véleménye a
kiválás értékelése tárgyában.

61/2017. Az Igazgatósága kiválási szerződést
elfogadja és megbízza a lakásszövetkezet elnökét és
ügyvezető igazgatóját annak aláírására.
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúlag
elfogadta.

Amennyiben
a
közgyűlés
nem
lenne
határozatképes, úgy ugyanezzel a napirenddel
2017. november 27-én 18 óra 30 percre
megismételt közgyűlés kerül összehívásra.
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúlag
elfogadta.

62/2017. A 1163 Budapest, Kicsi u. 2-10 számú
épület Lakásszövetkezetből történő kiválásával
összefüggésben rendkívüli kiválási vagyonmegosztó
közgyűlés összehívásának tárgyában az Igazgatóság
összehívja a Lakásszövetkezet rendkívüli közgyűlését
2017. november 27. napján 18:00 órára.
A közgyűlés helyszíne: Corvin Művelődési Ház –
Erzsébetligeti Színház, 1165 Budapest Hunyadvár u.
43/C.

63/2017. Az Igazgatóság módosítja a 2017. április
11-i 27-es számú, a 2017 június 20-ai 37-es és 37.b.
számú határozatát, valamit a 2017. október 24. napján
meghozott határozatát, melyben az átalakulási terv
15. pontját a melléklet szerint módosítja.
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúlag
elfogadta.

Közgyűlés napirendje:
1.)
Átalakulási (kiválási) előzetes terv és
szerződés elfogadása (jóváhagyása) a Kicsi u. 2-10.
sz. épület kiválásával összefüggésben, egyben
döntéshozatal a kiválással (átalakulással) összefüggő
előzetes kérdésekben.

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2017. november 08. 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

