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Tisztelt Szövetkezeti 
Tagtásunk/Lakástulajdonos! 

 
Tájékoztatjuk, hogy Lakásszövetkezetünk  

Igazgatósága  
2020. június 23-án megtartotta  

aktuális ülését. 
 

N a p i r e n d i   p o n t o k: 
 
1) Az igazgatóság II. féléves ülésrendjének meg-

vitatása, elfogadása. 
Előterjesztő: Abonyi János, Molnár István 
Előterjesztést készítette: Abonyi János, 
Kaszás Zoltán, Molnár István 
 
2) A járványügyi veszélyhelyzettel összefüggés-

ben az elnök, elnökhelyettes és az ügyvezető 
igazgató által 2020. április május 19. napját 
követően meghozott intézkedések jóváhagyá-

sa.  
Előterjesztő: Abonyi János 
Előterjesztést készítette: Kaszás Zoltán 
 
3) Döntés a 2020. évi kitüntetések, elismerések 

odaítéléséről. 
Előterjesztő: Abonyi János 
Előterjesztést készítette: Abonyi János 
 
4) Javaslat a küldöttgyűlés megtartásának, lehet-

séges formáiról, helyszínéről és időpontjáról 
(szóbeli tájékoztató). 

Előterjesztő: Abonyi János 
Előterjesztést készítette: Abonyi János 
 
5) Az elnök, az elnökhelyettes és az ügyvezető 

igazgató beszámolója a május 19-i igazgató-
sági ülést követő időszak legfontosabb esemé-
nyeiről 

Kérdések, bejelentések 
 

H a t á r o z a t o k: 
 

58/2020. (06.23.) számú határozati javaslat 
elfogadása: 
Az igazgatóság a 2020. év második félévének 
ülésrendjét az alábbi kiegészítésekkel és módosí-
tásokkal fogadja el: 
2020. augusztus 11. rendkívüli – online – ülés: A 
homlokzati szigeteléssel, tetőszigeteléssel össze-
függő pályázatok előkészítése, az ezzel összefüg-
gő szükséges döntések meghozatala. 
2020. augusztus 25-i ülés 3) napirendi pontja: 
Felkészülési terv a covid-19 vírus 2. ütemének 
esetére. (Előterjesztő: Abonyi János. A előterjesz-

tés elkészítéséért felelős: Kaszás Zoltán). 

A pénzügyi és számszaki tervezésével kapcsolatos 
napirend tárgyalását szeptember helyett 2020. 
augusztus 25-re módosítja. 
A biztosítással kapcsolatos napirendet a 2018. 
január és 2020. I. félévi közötti időszak adatai 
alapján tárgyalja az Igazgatóság. 
Az Igazgatóság a határozati javaslatot elfogadta. 
Az Igazgatóság módosításokkal és kiegészítések-
kel elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt 2020. 
év második félévi munkatervét a Jegyzőkönyv 1. 
sz. melléklete tartalmazza. 

 
59/2020. (06.23.) számú határozati javaslat 
elfogadása: 
Az Igazgatóság jóváhagyja a Lakásszövetkezet 
elnöke, elnökhelyettese és ügyvezető igazgatója 
2020. május 19. után meghozott alábbi intézke-
dését: 
„Az Összefogás Lakásszövetkezet működésének 
szabályai 2020. június 15-től” című dokumen-
tumban meghatározott szabályok, utasítások és 
rendelkezések. 

Az Igazgatóság a határozati javaslatot elfogadta. 
Az „Összefogás Lakásszövetkezet működésének 
szabályai 2020. június 15-től” című dokumentu-
mot a Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
60/2020. (06. 23.) számú határozati javaslat: 
Az Igazgatóság úgy határoz, hogy ebben az év-
ben a kitüntetéseket az elmaradó Szövetkezeti 
Nap helyett a küldöttgyűlésen adja át az érintet-
teknek. 
Az Igazgatóság a határozati javaslatot elfogadta. 
 

61/2020. (06. 23.) számú határozati javaslat: 
Az Igazgatóság úgy határoz, hogy az Összefogás 
Lakásszövetkezetért kitűntetésről, valamint az 
Elismerő Oklevelek odaítéléséről egyenkénti sza-
vazással dönt.  
Az Igazgatóság a határozati javaslatot elfogadta. 
 
62/2020. (06. 23.) számú határozati javaslat: 
Az Igazgatóság úgy határoz, hogy 2020. évben az 
Összefogás Lakásszövetkezetért Elismerő Okle-
véllel 5 tagtársunk munkáját ismeri el. 
Az Igazgatóság a határozati javaslatot elfogadta. 

 
63/64/65/66/67/68/69 2020. (06.23.) 
számú határozati javaslat: 
Az Igazgatóság az Összefogás Lakásszövetkeze-
tért kitüntetéseket, valamint az elismerő okleve-
lek odaítéléséről történő beterjesztést elfogadta.  

 
 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Budapest, 2020. július 07. kedd 

http://www.osszefog.hu/

