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Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt a 

 osszefoglak@osszefogaslakszov.hu, illetve a 06-1-402-2275 –es telefonszámon lemondhatja. 
Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: kz-vr 
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Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy Lakásszövetkezetünk 

Igazgatósága  

2019. december 10-én megtartotta 

aktuális ülését. 
 

 

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

 
 

1. Az Igazgatóság 2020. évi I. féléves 

ülésrendje. (első olvasat) 

Előterjesztő: Abonyi János 

 

 

2. Az Igazgatóság 2019. évi munkájának, és 

kapcsolatainak (Budapest Főváros XVI. kerületi 

Önkormányzat, LOSZ, LÉTÉSZ, közmű szolgáltatók 

/Vízművek, Gázművek, Csatornázási Művek/, BKIK 

XVI. kerületi tagcsoportja) értékelése. 

Előterjesztő: Abonyi János 

 

 

3. A 2020. évre vonatkozó költségvetés 

készítéséhez az irányelvek (tervezési segédlet) 

megvitatása és meghatározása. (első olvasat) 

Előterjesztő: Abonyi János 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Mihály Ferenc, 

Varga Róbert 

 

 

4. Döntés egyedi ügyekben. 

Előterjesztő: Abonyi János 

 

 

5. Az elnök, az elnökhelyettes és az ügyvezető 

igazgató tájékoztatója a legutóbbi igazgatósági ülés 

óta végzett munkáról. 

Előadó: Abonyi János, Kaszás Zoltán, Molnár István  

 

 

6. Kérdések, bejelentések. 

 

H a t á r o z a t o k: 

 

95/2019.(12.10) Az Igazgatóság a napirendi 

pontokat egyhangú szavazással elfogadta. 

 

96/2019.(12.10) Az Igazgatóság a 2019. évi 

munkájáról és együttműködéseiről, kapcsolatairól 

szóló értékelést elfogadja. 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással 

elfogadta. 

 

97/2019.(12.10) Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a 

felújítási alapképzés összegét 66,- Ft-ról, 6,- Ft-al, 

72,- Ft-ban határozza meg 2020-ra.  

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással 

elfogadta. 

 

98/2019.(12.10) Az Igazgatóság tudomásul veszi és 

támogatja a fenti előterjesztésben szereplő épület-

fenntartási költségek módosítását. 

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással 

elfogadta. 

 

99/2019.(12.10) Az Igazgatóság megbízza az 

ügyvezető igazgatót, hogy a 17. sz. garázsra 

vonatkozó bérleti szerződésben a gépjármű forgalmi 

rendszámát és típusát a bérlő kérése szerint 

módosítsa. 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással 

elfogadta. 
 

100/2019.(12.10) Az Összefogás Lakásszövetkezet 

Igazgatósága a 4.K.4000 Kft. (székhely: 1165 

Budapest Összefogás st. 7., cg.: 01-09-268421) a 

Lakásszövetkezetnél nyilvántartott 414.990,- (azaz: -

Négyszáztizennégyezer-kilencszázkilencven-) forint 

mértékű üzemeltetési és felújítási költség tartozását a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései 

alapján, mint behajthatatlan követelést a 

lakásszövetkezet követelési állományából leírja, 

könyveiből kivezeti, tekintettel arra, hogy a Kft. 

felszámolási eljárás során jogerősen megszüntetésre 

került.  

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással 

elfogadta. 
 

 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Budapest, 2019. december 19. csütörtök  
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