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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./2021/19. 
 

 

 

Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy 

Lakásszövetkezetünk Igazgatósága  

 

 

2021. július 13-án megtartotta  

aktuális ülését. 

 

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

1) Döntés az Olga utca 12. szám alatti 
épület felújítási támogatás iránti 
kérelméről. Előterjesztő: Molnár István 

 

 
2) Döntés a Zalavár utca 4. szám alatti 

épület felújítási támogatás iránti 
kérelméről. Előterjesztő: Molnár István 

 

 
3) Kérdések, bejelentések. 
  

 

H a t á r o z a t o k 
 
73/2021.(VII.13.) számú határozat 
Az Igazgatóság megbízza Kaszás Zoltán 
elnökhelyettest a jegyzőkönyv vezetésével. 

Felelős: Abonyi János 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 
szavazással fogadta el. 
 
 
74/2021.(VII.13.) számú határozat 
Az Igazgatóság az ülés jegyzőkönyve 

hitelesítőjének felkéri Dr. Hossain Anowart 
és Horváth Pétert. 
Felelős: Abonyi János 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 

szavazással fogadta el. 
 

 
75/2021.(VII.13.) számú határozat 
Az Igazgatóság a 2021. július 13-i ülés 
napirendi pontjait elfogadja. 
Felelős: Abonyi János 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 
szavazással fogadta el. 

 
 

 
 
76/2021. (VII.13.) számú határozat 
Az Összefogás Lakásszövetkezet 

Igazgatósága hozzájárul ahhoz, hogy a 
1165 Budapest, Olga u. 12. sz. alatti 
lépcsőház által benyújtott pályázatban 
igényelt 4.000.000.- Ft összegű támogatást 
megkapja és a kiszámított futamidőre 
visszafizesse. 

Felelős: Abonyi János 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 

szavazással fogadta el. 
 
 
77/2021. (VII.13.) számú határozat 
Az Összefogás Lakásszövetkezet 

Igazgatósága hozzájárul ahhoz, hogy a 
1163 Budapest, Zalavár u. 4 sz. alatti 
épület az általa benyújtott pályázatban 
igényelt 5.000.000.- Ft összegű támogatást 
megkapja és a kiszámított futamidőre 
visszafizesse az Eljárási Szabályzatban 
szereplő, alábbi feltételek teljesülését 

követően: 
 
a felújítási munka várható bekerülési 
költségét tartalmazó aktualizált vállalkozói 
árajánlatok beérkezése, azoknak az épület 

tulajdonosai által történő elfogadása; 

 
a támogatási összeg felvételét és 
visszafizetését elfogadó -valamennyi 
tulajdonos aláírását tartalmazó-, teljes körű 
nyilatkozat. 
 
Határidő: a határozatban szereplő feltételek 

teljesülését követő nap 
 
Felelős: Abonyi János 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 
szavazással fogadta el. 
 
 

78/2021. (VII.13.) számú határozat 
Az Összefogás Lakásszövetkezet 

Igazgatósága megbízza az elnököt és az 
ügyvezető igazgatót, hogy a 2020. 
szeptemberi küldöttgyűlés 11. számú 
határozata alapján dolgozza ki egy bérlakás 

portfólió megvalósítási koncepcióját. 
Határidő: 2021. évi szeptemberi 
igazgatósági ülés  
Felelős: Abonyi János 
 

Összefogás Lakásszövetkezet  
Budapest, 2021. augusztus 17. kedd 

http://www.osszefog.hu/

