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Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: kz-mi-vr 
1165 Budapest, Hilda utca 1. telefon: 06-1-402-2270 fax.: 06-1-402-2271 

Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt a  www.osszefog.hu oldalon lemondhatja. 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Tájékoztató XII./2021/15. 
 

 
Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 

 
Tájékoztatjuk, hogy 

Lakásszövetkezetünk Igazgatósága  
 

2021. június 08-án megtartotta  
aktuális ülését. 

 

 N a p i r e n d i  p o n t o k  
 

1) A Küldöttgyűlés összehívásával 
kapcsolatos döntések meghozatala. 

 
2) Kérdések, bejelentések 

 
H a t á r o z a t o k 

 
54/2021.(VI.08.) 

Az Igazgatóság megbízza Kaszás Zoltán 
elnökhelyettest a jegyzőkönyv 
vezetésével. Az Igazgatóság a határozati 

javaslatot elfogadta. Határidő: azonnal 
Felelős: Abonyi János 
 

55/2021.(VI.08.) 
Az Igazgatóság az ülés jegyzőkönyve 
hitelesítőjének felkéri Győrös Amáliát és 

Dr. Hossain Anowart. Az Igazgatóság a 

határozati javaslatot elfogadta. 
Határidő: azonnal Felelős:Abonyi János 
 

56/2021.(VI.08.) 
Az Igazgatóság a 2021. június 08-i ülés 
napirendi pontjait elfogadja. 

Határidő: azonnal    Felelős: Abonyi János 
 

57./2021. (VI.08.) 
 

Az Igazgatóság 
2021. június 28-án 18.00 órára a 
lakásszövetkezet Hilda utca 1. sz. 

alatti székházába összehívja az 
Összefogás Lakásszövetkezet 
küldöttgyűlését az alábbi 

napirendekkel: 
 
1. Az Igazgatóság beszámolója a 
Lakásszövetkezet 2020. évi 

tevékenységéről, zárszámadásáról, a 
2021. évi tervekről. 
 

2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 
2020. évi lakásszövetkezeti tevékenység 
ellenőrzéséről és a zárszámadás 
felülvizsgálatáról. 

 
3. Határozathozatal. 
 
Határidő: azonnal  Felelős: Abonyi János 
 

58./2021. (VI.08.) 

Az Igazgatóság – tekintettel a továbbra is 
fennálló járványhelyzetre – az alábbi 

feltételeket határozza meg a küldöttgyűlés 
biztonságos lebonyolítása érdekében: 
 

- belépéskor testhőmérséklet mérés; 
- kötelező kézfertőtlenítés; 
- a teremben kötelező maszkviselés 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 

szavazással fogadta el. 

Határidő:2021.06.28.Felelős:Abonyi János 
 

59./2021. (VI.08.) 
Az Igazgatóság a küldöttgyűlést 
megelőzően 2021. június 21-én 16.00 – 

19.00 között Rendkívüli fogadónapot 
szervez. 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 

szavazással fogadta el. 

60./2021. (VI.08.) 

Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a 
küldöttgyűlés levezető elnökének Kaszás 

Zoltánt kéri fel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Abonyi János 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 
szavazással fogadta el. 

61./2021. (VI.08.) 

Az Igazgatóság a zárszámadó 

küldöttgyűlés előkészítésével kapcsolatos 
feladatokról szóló tájékoztatót és a 
lebonyolítás menetrendjét elfogadja. 

Határidő: azonnal   Felelős: Abonyi János 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 
szavazással fogadta el. 

 
Összefogás Lakásszövetkezet  

Budapest, 2021. június 22. kedd 

http://www.osszefog.hu/

