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AZ ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA 

2018/20 
 

 

Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

 

Tájékoztatjuk, hogy lakásszövetkezetünk 

igazgatósága 2018. június 12-én megtartotta 

aktuális ülését.  
 

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

1. Az Igazgatóság 2018. II. félévi ülésendje. 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Maszlag Fné 
 

2. Tájékoztató a tűzvédelmi és munkavédelmi 

helyzetről. 

Előterjesztő: Kovács Tibor 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kőműves Márk  
 

3. Beszámoló az osszefogaslakszov.hu 

honlap, a hírlevelek és az arculatépítés 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

Előterjesztő: Kaszás Zoltán 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Varga Róbert 
 

4. Az Összefogás Lakásszövetkezet 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának 

elfogadása. 

Előterjesztő: Abonyi János, dr. Koszoru István 
 

5. Döntés a Fejlesztési Alap terhére igényelt 

felújítási támogatásokról. 

Előterjesztő: Kovács Tibor  

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Mihály Ferenc  
 

6. Döntés a szeptember 1-i szövetkezeti 

nappal kapcsolatos eseményről. 

Előterjesztő: Abonyi János 
 

7. Egyedi döntések meghozatala. 

Előterjesztő: Abonyi János 
 

8. Az elnök, az elnökhelyettes és az 

ügyvezető igazgató tájékoztatója a legutóbbi 

igazgatósági ülés óta végzett munkáról. 

Előadó: Abonyi János, Kaszás Zoltán, Kovács Tibor 
 

9. Kérdések, bejelentések. 

 

H a t á r o z a t o k: 
 

44/2018.(06.12) Az Igazgatóság a kiküldött 

napirendi pontok megtárgyalásának menetét 

egyhangú szavazattal elfogadta.   
 

45/2018.(06.12) Az Igazgatóság az 

előterjesztésnek megfelelően egyhangú szavazattal 

elfogadta az Igazgatóság 2018. II. féléves 

ülésrendjét. 
 

46/2018.(06.12) Az Igazgatóság a munka és 

tűzvédelem helyzetének értékelése című anyagot 

tudomásul vette, felkéri az ügyvezető igazgatót, 

hogy a szerződésből kikerült fejezeteket tárgyalja 

újra a TrendSysKft-vel, és a szeptemberi 

igazgatósági ülésre terjessze az Igazgatóság elé, 

valamint felkéri az ügyfélszolgálat vezetőjét, hogy 

az idén esedékes lomtalanítás előtt egy hírlevélben 

hívja fel a lakosság figyelmét a tűzvédelmi 

szabályok megteremtésére. Az Igazgatóság a 

határozatot egyhangú szavazattal elfogadta. 
 

47/2018.(06.12) Az Összefogás Lakásszövetkezet 

Igazgatósága az osszefogaslakszov.hu honlap, 

hírlevelet és az arculat építési eredményeiről, 

tapasztalatairól készített beszámolót elfogadja. Az 

Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal 

elfogadta. 
 

48/2018.(06.12) Az Összefogás Lakásszövetkezet 

Igazgatósága megtárgyalta és elfogadta az 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot 

mellékleteivel együtt, kivéve a 8. számú mellékletet. 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal 

elfogadta. 
 

49/2018.(06.12) Az Összefogás Lakásszövetkezet 

Igazgatósága hozzájárul ahhoz, hogy a 1165 Bp. 

Futórózsa u. 82. szám alatti lépcsőház által 

benyújtott pályázatban igényelt 7.354.680 Ft 

összegű támogatást megkapja, és a kiszámított 

futamidőre visszafizesse. Az Igazgatóság a 

határozatot egyhangú szavazattal elfogadta. 
 

50/2018.(06.12) Az Igazgatóság az előterjesztést 

egyhangúlag elfogadta. 
 

51/2018.(06.12) Az Igazgatóság tudomásul veszi 

és támogatja a mellékelt előterjesztésben szereplő 

épület-fenntartási költségek módosítását. Az 

Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal 

elfogadta. 
 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Budapest, 2018. július 09. hétfő  
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