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AZ ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA

2019/01
Tisztelt Szövetkezeti
Tagtársunk/Lakástulajdonos!
Tájékoztatjuk, hogy lakásszövetkezetünk igazgatósága
2019. január 08-án megtartotta aktuális ülését.
N a p i r e n d i p o n t o k:
1.
Az Igazgatóság 2019. I. félévi ülésrendjének
elfogadása.
Előterjesztő: Abonyi János
2.
Javaslat a 2018. évi meleg-vízdíj elszámolás
elfogadására.
Előterjesztő: Abonyi János
Az előterjesztésért felelős: Varga Róbert
3.
A 2019. évre vonatkozó költségvetés készítéséhez
az irányelvek (tervezési segédlet) véglegesítése, és a
zárszámadó küldöttgyűlésre való felkészülés ütemtervének
elfogadása.
Előterjesztő: Abonyi János
4.
Javaslat ad hoc bizottság létrehozására az Allianz
Hungária biztosítóval megkötött szerződések kapcsán
felmerült kérdések áttekintésére.
Előterjesztő: Abonyi János
5.
Egyedi
ügyekkel
meghozatala.
Előterjesztő: Abonyi János

kapcsolatos

döntések

7.
Az elnök, az elnökhelyettes és az ügyvezető
igazgató tájékoztatója a legutóbbi igazgatósági ülés óta
végzett munkáról.
Előadó: Abonyi János, Kaszás Zoltán, Kovács Tibor
Kérdések, bejelentések.
H a t á r o z a t o k:
1/2019.(01.08) Az Igazgatóság a meghirdetett napirendi
pontokat egyhangú szavazattal elfogadta.
2/2019.(01.08.) Az Igazgatóság a 2019.
ülésrendjét egyhangú szavazattal elfogadta.

4./2019./(01.08) Az Igazgatóság a felújítási alapképzést
2019-évben 66 Ft/m2/hó összegben határozza meg.
Az igazgatóság a határozatot 4 igen szavazattal és 2
ellenszavazattal elfogadta.
5/2019.(01.08) Az Igazgatóság a 2019. évre vonatkozó
költségvetés késztéséhez a mellékelt irányelveket [tervezési
segédlet, azon belül a felújítási alapképzés külön szavazat
lásd: a 4./2019./(01.08)] egyhangú szavazattal elfogadta.
Határidő: azonnal Felelős: Abonyi János
6/2019.(01.08) Az Igazgatóság a 2019. évi zárszámadó
küldöttgyűlésre való felkészülés ütemtervét egyhangú
szavazattal elfogadta.
Határidő: azonnal Felelős: Abonyi János
7/2019.(01.08) Az Igazgatóság az Allianz biztosítóval
megkötött szerződések kapcsán felmerült kérdések
áttekintésére ad hoc bizottságot hoz létre. A bizottság
tagjainak Kaszás Zoltánt, Horváth Pétert, Varga Róbertet
kéri fel. A bizottság jelentését az Igazgatóság a júniusi
ülésen tárgyalja meg.
Határidő: azonnal, illetve július 11.
8/2019.(01.08) Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Kicsi
utca 2-10 szám alatti társasház közös képviselője kérésének
megfelelően az épület öt lépcsőházának 1-1 millió forint
előleget átutal.
Határidő: 1019. január 10. Felelős: Abonyi János elnök

6.
Javaslat és döntés személyi kérdésekről.
Előterjesztő: Abonyi János

8.

3/2019. (01.08) A szövetkezet Igazgatósága 2019. január
08-i ülésén jóváhagyta a házgyári épületek 2018.
december 31-i terjedő elszámolási időszakra vonatkozó
meleg-vízdíj elszámolását.
Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

I.

félévi

9/2019.(01.08) Az Igazgatóság úgy határoz, hogy tudomásul
veszi Kovács Tibor ügyvezető igazgató felmondását, és a
megbízását 2019. január 15-i hatállyal visszavonja.
Határidő: 2019. január 8. Felelős: Abonyi János
Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.
10/2019.(01.08) Az Igazgatóság úgy határoz, hogy 2019.
január 16-i hatállyal Molnár Istvánt határozatlan időre
kinevezi az Összefogás Lakásszövetkezet ügyvezető
igazgatójának
Határidő: 2019. január 8. Felelős: Abonyi János
Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2019. január 11. péntek

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

