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Tisztelt Szövetkezeti Tagtársunk/Lakástulajdonos!
Tájékoztatjuk, hogy Lakásszövetkezetünk Igazgatósága
2020. szeptember 15-én megtartotta aktuális ülését.
N a p i r e n d i p o n t o k:

1.

Tájékoztató a fűtés-melegvíz szolgáltatás nyári
karbantartási munkálatairól, illetve a kazánok téli
felkészítéséről.
Előterjesztő: Molnár István
Meghívottak: Mihály Ferenc, Varga Róbert, Csuth
Sándor, Ortutay Zsolt

96/2020.(09.15.)
Az Igazgatóság a fűtés-melegvíz szolgáltatás nyári
karbantartási munkálatairól, illetve a kazánok téli
felkészítéséről szóló beszámolót elfogadta.
97/2020.(09.15.)
Az Igazgatóság a lakásszövetkezet 2020. I. féléves
gazdálkodásáról szóló Tájékoztatót elfogadta.
98/2020.(09.15.)
Az Igazgatóság tudomásul veszi a lakóépületek
fenntartásáról szóló átfogó tájékoztatót, aminek
alapján megbízza az ügyvezetést az állapotfelmérés
ütemtervének elkészítésére, műszaki tartalmának,
részleteinek és résztvevőinek meghatározására.

2.

Tájékoztató
a
2020.
év
I.
féléves
gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Abonyi János
Az előterjesztést készítette: Mihály Ferenc

3.

Javaslat a lakóépületek állapotfelmérésének
ütemtervére, a felmérés műszaki tartalmára,
részleteire és résztvevőire.
Előterjesztő: Molnár István
Az előterjesztést készítette: Molnár István,
Kappéter Zoltán

99/2020.(09.15.)
Az Igazgatóság a felsorolt FB-i észrevételeket,
javaslatokat tudomásul vette. Az elmúlt hónapokban
– lehetőségek szerint - igyekezett eleget tenni a
feladatok elvégzésének, illetve azokat a határidők
szerint teljesíti.

4.

A
Felügyelő
Bizottság
észrevételeivel,
javaslataival, ajánlásaival kapcsolatos feladatok
meghatározása.
Előterjesztő: Abonyi János, Molnár István
Az előterjesztést készítette: Molnár István

100/2020.(08.25.)
Az Igazgatóság tudomásul veszi és támogatja az
előterjesztésben szereplő épület-fenntartási költségek
módosítását, a táblázatban szereplő Ft/hó/m2
összegben.

5.

Döntés egyedi ügyekben.
Előterjesztő: Molnár István
Az előterjesztést készítette: Scheilinger Hedvig

Az Igazgatóság döntése alapján a 2020. évi
kitűntetések
és
elismerések
átadására
szeptember 14-én került sor.

6.

Az elnök az elnökhelyettes és az ügyvezető
igazgató beszámolója az előző igazgatósági ülés
óta történt legfontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Abonyi János, Kaszás Zoltán, Molnár
István

7.

Határozatok

pontokat

„összefogás lakásszövetkezetért” kitüntető cím
arany fokozatát Asztalos Lajos,
ezüst fokozatát Gesztesi Péter vehették át.
Az „összefogás lakásszövetkezetért”
elismeréseket
Lakics Sándorné, Muck András,
László Sándorné, Budai Tibor, és
Pente Gyuláné vehették át.

Kérdések, bejelentések

95/2020.(09.15.)
Az Igazgatóság a napirendi
szavazással elfogadja.

A Lakásszövetkezetért végzett több évtizedes
kiemelkedő munkájáért az

egyhangú

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2020. szeptember 22. kedd

Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt az
www.osszefog.hu oldalon lemondhatja.
Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: kz-mi-vr

