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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 XIII./2022/08. 
 

 
Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 

 
Tájékoztatjuk, hogy Lakásszövetkezetünk 

Igazgatósága  
2022. április 12-én megtartotta aktuális 

ülését. 

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

1. A zárszámadó küldöttgyűlés 

tapasztalatainak értékelése. (szóbeli) 

2. Beszámoló az állagfelmérés 
tapasztalatairól. További feladatok. 

3. Tájékoztató a lakásszövetkezet 
ingatlanhasznosítás lehetőségéről. 
(szóbeli) 

4. Az Összefogás Lakásszövetkezet fűtés 

korszerűsítésének tapasztalatai. 

5. Az elnök, az elnökhelyettes és az 
ügyvezető igazgató beszámolója az előző 
igazgatósági ülés óta történt legfontosabb 
eseményekről. 

6. Kérdések, bejelentések. 

 
H a t á r o z a t o k 

41/2022.(IV.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság megbízza Kaszás Zoltán 
elnökhelyettest a jegyzőkönyv vezetésével.  

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú, 
szavazással fogadta el. 

42/2022.(IV.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság az ülés jegyzőkönyve 
hitelesítőjének felkéri Szolnoki Istvánt. 

Az Igazgatóság a határozatot  egyhangú, 
szavazással fogadta el. 

43/2022.(IV.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság a 2022. április 12-i ülés 

napirendi pontjait elfogadja. 

Az Igazgatóság a határozatot  egyhangú, 
szavazással fogadta el. 

44/2022.(IV.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság a 2022. évi zárszámadó 
küldöttgyűlés tapasztalatairól szóló 

tájékoztatót tudomásul vette. 

45/2022.(IV.12.) számú határozat 
Az Igazgatóság 71/2021 (06.22.) számú 
határozata szerint az Ond Vezér lakótelepen 

elvégzett állapotfelmérések reális képet adnak az 
épületek állapotáról. A szükséges (és kötelező) 
felújításokról tájékoztatni kell az érintett 
lakóközösségeket, a lépcsőházakkal egyeztetve a 
kivitelezést meg kell rendelni. Az állapotfelmérést 
a Centenárium I. lakótelepen, az Ütemterv szerint 
folytatni kell. 

Az Igazgatóság a határozatot  egyhangú, 

szavazással fogadta el. 

46/2022.(IV.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság az Összefogás Lakásszövetkezet 
központjának fűtés korszerűsítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú, 

szavazással fogadta el. 

47/2022.(IV.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság Molnár István ügyvezető igazgató 
illetményét, és 2022-évi jutalmát 
elfogadta/megállapította. 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú, 

szavazással fogadta el. 

48/2022.(IV.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság 38/2022. (III.8.) sz. határozatát 
módosítja és a 2022. évi vezetőségválasztó 
küldöttgyűlést 2022. június 1. napjára hívja össze 
a Hilda utcai székház nagytermébe. 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú, 

szavazással fogadta el. 

49/2022.(IV.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság a 2022. január 1.- 2022. március 
31. között lakótelepeinkre beköltözött 28 személyt 
- a mellékelt névsor alapján - felveszi a 
lakásszövetkezet tagjai sorába:  Az igazgatóság 

megbízza az elnököt, hogy erről a döntésről 

tájékoztassa majd a küldöttgyűlés résztvevőit. 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú, 
szavazással fogadta el. 

 

 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Budapest, 2022. április 26. kedd  

http://www.osszefog.hu/

