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AZ ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA 

2018/23 
 

 

Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy lakásszövetkezetünk 

igazgatósága 2018. július 11-én megtartotta 

rendkívüli ülését.  
 

 

 
 

 

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

1. A Magyar Nemzeti Bank Piacellenőrzési 

és Felügyeleti Főosztály levelének ismertetése és 

az arra adott nyilatkozat megtárgyalása és 

elfogadása. 

Előterjesztő: Abonyi János elnök  

 

2. Az Allianz Biztosító 2018. második és 

2019. első féléves biztosítási 

szerződésajánlatának megtárgyalása és 

elfogadása. 

Előterjesztő: Abonyi János elnök 

 

3. A garázsajtók cseréjével kapcsolatos 

döntések meghozatala. 

Előterjesztő: Kaszás Zoltán elnökhelyettes 

 

 

 

H a t á r o z a t o k: 
 

52/2018.(07.11) Az Igazgatóság a meghirdetett 

napirendi pontokat egyhangú szavazással 

elfogadta. 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 

szavazattal elfogadta. 

 

53/2018.(07.11.) Az Igazgatóság a Magyar 

Nemzeti Bank Piacellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztály július 3-i levelére elkészített 

nyilatkozatot megtárgyalta és elfogadta a 

megbeszélt módosításokkal.  Felhatalmazza az 

elnököt a nyilatkozat elküldésére.  

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 

szavazattal elfogadta.  

 

54/2018.(07.11) Az Igazgatóság felhatalmazza 

az elnököt, elnökhelyettes és ügyvezető 

igazgatót a mellékelt biztosítási kötvények 

aláírására. 

Az Igazgatóság a határozatot 5 igen szavazattal,  

1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett 

elfogadta.  
 

55/2018.(07.11) Az Igazgatóság az 1992. 

november 10-i határozatát az alábbiak szerint 

kiegészíti: 

 

a.) 2018. évben – felújítás keretében – 32 

db garázskapu cseréjére kerül sor.  

32 db x 311.658 Ft/db = 9.973.056 Ft értékben. 

2018. évben a garázsbérleti díjból befolyó 

összeg felújításra fordítható része: 5.136.000 Ft. 

2018. év elszámolásakor a garázzsal rendelkező 

házak felújítási számlájára jóváírható felújítási 

célú garázsbérlet díj maradvány összege: 0 Ft 

 

b.) 2019. évben – felújítás keretében – 32 

db garázskapu cseréjére kerül sor.  

32 db x 311.658 Ft/db = 9.973.056 Ft értékben. 

2019. évben a garázsbérleti díjból befolyó 

összeg felújításra fordítható része: 5.136.000 Ft 

2019. év elszámolásakor a garázzsal rendelkező 

házak felújítási számlájára jóváírható felújítási 

célú garázsbérlet díj maradvány összege: 0 Ft 

 

c.) 2020. évben – felújítás keretében – 16 

db garázskapu cseréjére kerül sor. 

16 db x 311.658 Ft/db = 4.986.528 Ft értékben. 

2020. I-VI. hónapjában a garázsbérleti díjból 

befolyó összeg felújításra fordítható része: 

2.568.000 Ft.  

2020. év elszámolásakor a garázzsal rendelkező 

házak felújítási számlájára jóváírható felújítási 

célú garázsbérleti díj maradvány összege 2020. 

év első felére vonatkoztatva: 0 Ft 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú 

szavazattal elfogadta. 

 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Budapest, 2018. július 25. szerda  


