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1.

2.

ügyeket, melyek tárgyalására a 2020. április-májusi
igazgatósági üléseken nem került sor, illetve a júniusi
Tájékoztatjuk, hogy Lakásszövetkezetünk Igazgatósága igazgatósági ülésen sem fog sor kerülni, az Igazgatóság
2020. május 19-én megtartotta aktuális ülését.
2020. II. félévében fogja tárgyalni, amennyiben minderre a
járványügyi veszélyhelyzet lehetőséget ad. A II. félévi
ülésrend tekintetében a júniusi igazgatósági ülés fog előzetes
N a p i r e n d i p o n t o k:
döntést hozni, azzal a korábbiaktól való eltéréssel, hogy
szükség szerint a 2020. július és augusztus hónapokra is
tervezésre és beállításra kerül igazgatósági ülés annak
A 2020. március 11-én kihirdetett járványügyi
érdekében, hogy a II. félév során az Igazgatóság minden
veszélyhelyzettel összefüggésben az igazgatóság 2020.
tervezett és egyébként szükségessé váló fontos kérdésben
első félévi ülésrendjében meghatározott, még nem
dönteni tudjon, biztosítva ezzel a lakásszövetkezet szakszerű
tárgyalt döntéshozatali feladatainak ütemezése.
és jogszabályszerű működését.
Előterjesztő: Abonyi János elnök
A járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben az
elnök, elnökhelyettes és az ügyvezető igazgató által
2020. április
21.
napját
követően
meghozott
intézkedések jóváhagyása. Előterjesztő: Abonyi János
elnök
Döntés
az
igazgatóság
működésének
jogi
szabályozásban meghatározottaktól való eltérő eljárási
szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzet idejére
vonatkozó
102/2020.
sz.
Kormányrendelet
rendelkezései alapján. Előterjesztő: Abonyi János elnök

3.

Döntés a Küldöttgyűlés elektronikus döntéshozatali
eljárással történő határozathozatal kezdeményezéséről.
Előterjesztő: Abonyi János elnök

4.

Döntés a 2019-es évre vonatkozó pénzügyi beszámoló
és a 2020-as évre irányuló költségvetési tervezet
küldöttgyűlési hatáskörben történő elfogadása és a
Lakásszövetkezet küldötteinek észre vételezés céljából
történő megküldése tárgyában. Előterjesztő: Abonyi
János elnök

5.

Az elnök, elnökhelyettes
beszámolója
az
elmúlt
történtekről.

és ügyvezető igazgató
igazgatósági
ülés
óta

H a t á r o z a t o k:
46/2020. (05. 19.) Az Igazgatóság a napirendi javaslatot
elfogadta.

49/2020. (05. 19.) Az igazgatóság jóváhagyja a
Lakásszövetkezet elnöke, elnökhelyettese és ügyvezető
igazgatója 2020. április 21. után meghozott alábbi
intézkedését:
A munkavállalók egységesen 10-10 napos
szabadságának elrendelése május hónapban.
50/2020. (05. 19.) Az Igazgatóság elfogadja az
igazgatóság működési és eljárási szabályai vonatkozásában
az előterjesztésben meghatározott rendelkezéseket a
járványügyi veszélyhelyzet időtartamára.
51/2020.
(05.
19.)
Az
előterjesztésben
meghatározottaknak megfelelően az Igazgatóság úgy dönt,
hogy
a
járványügyi
veszélyhelyzet
ideje
alatt
a
lakásszövetkezetnél
a
közgyűlés,
küldöttgyűlés
megtartására, ülés tartása nélküli döntéshozatali rendben
nem kerül sor sem online ülés megtartásával, sem
elektronikus kapcsolattartással meghozott döntéshozatal
útján, tekintettel ezeknek a megoldásoknak a tartalmi,
fizikai, technikai kivitelezhetetlenségére.
52/2020. (05. 19.) Az Igazgatóság a Lakásszövetkezet
2019. évi pénzügyi beszámolóját a 102/2020. Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdése szerinti Küldöttgyűlési
hatáskörében eljárva elfogadja.
53/2020. (05. 19.) Az Igazgatóság a Lakásszövetkezet
2020. évi Költségvetési tervét a 102/2020. Kormányrendelet
5.§ (1) bekezdése szerinti Küldöttgyűlési hatáskörében
eljárva
a
jelen
jegyzőkönyv
mellékletét
képező
dokumentációban foglaltaknak megfelelően elfogadja.
54/2020. (05. 19.) A 2019. évi pénzügyi beszámoló és a
2020. évi költségvetés elfogadásával az Igazgatóság
Küldöttgyűlési hatáskörében eljárva elfogadja a küldöttek
részére kiadott „Beszámoló”-ban szereplő határozatokat.

47/2020. (05. 19.) Az Igazgatóság megbízza Kaszás
Zoltán elnökhelyettest a jegyzőkönyv vezetésével. Az ülés
jegyzőkönyve hitelesítőjének Györös Amáliát és Dr. Hossain
Anowart megválasztja.

55/2020. (05. 19.) Az Igazgatóság a 102/2020. sz.
Kormányrendelet 5 § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően
a
jelen
dokumentációt
a
járványügyi
veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a
Küldöttgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

48/2020. (05. 19.) Az Igazgatóság azokat a 2020. első
féléves ülésrend szerint igazgatósági napirendbe tartozó

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2020. május 29. péntek
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