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

 www.osszefog.hu oldalon lemondhatja. 

Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: kz-mi-vr 

 
web: www.osszefog.hu     e-mail: osszefoglak@osszefog.hu  

AZ ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA                        

2020/21 
  

Tisztelt Szövetkezeti Tagtársunk/Lakástulajdonos! 

 

Tájékoztatjuk, hogy Lakásszövetkezetünk Igazgatósága 2020. augusztus 25-én megtartotta aktuális ülését. 
 

N a p i r e n d i  p o n t o k: 
 
1. Az online működési mód tapasztalatai és ennek 

beépítése a szövetkezet dokumentumaiba. Az ezzel 

kapcsolatos – küldöttgyűlés elé kerülő – Alapszabály 

módosítás elfogadása. 

Előterjesztő: Abonyi János, dr. Koszoru István 

 
2. A küldöttgyűlés megrendezésének feladatai, felelősei és 

forgatókönyv. 

Előterjesztő: Abonyi János  
 Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  

Maszlag Ferencné 
 

3. Tájékoztatás a pénzügyi tervezés tartalmi és számszaki 

kérdéseiről. 

Előterjesztő: Abonyi János, Molnár István 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Molnár István, 

Mihály Ferenc, Varga Róbert 

 

4. Felkészülési terv a Covid-19 vírus második ütemének 

esetére. 

Előterjesztő: Abonyi János 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  
Kaszás Zoltán 
 

5. Döntés egyedi ügyekben. 
Előterjesztő: Abonyi János 

 

6. Az elnök az elnökhelyettes és az ügyvezető igazgató 

beszámolója az előző igazgatósági ülés óta történt 

legfontosabb eseményekről. 

Előterjesztő: Abonyi János, Kaszás Zoltán, Molnár 

István 

 

7. Kérdések, bejelentések 

 
H a t á r o z a t o k 

 
84/2020.(08.25.) 
Az Igazgatóság a napirendi pontokat egyhangúszavazással 
elfogadja. 
 
85/2020.(08.25.) 
Az Igazgatóság az augusztus 25-i jegyzőkönyv 
hitelesítőjének Dr. Hossain Anowart egyhangú szavazással 
elfogadja. 
 
86/2020.(08.25.) 
Az Igazgatóság az Alapszabály előterjesztésben jelzett 
módosításait elfogadja és a határozati javaslatot a 
küldöttgyűlés elé terjeszti.  
Határidő: 2020. augusztus 25.  
 
 

 
 
87/2020.(08.25.) 
Az Igazgatóság a 2020. szeptember 21-i Küldöttgyűlés 
forgatókönyvét elfogadja. 
A járvány helyzettel kapcsolatos elvárásokat pedig a 
meghívókban közöljük a küldöttekkel! 
Határidő: 2020. augusztus 25. 
Meghívó küldése: 2020. szeptember 5-ig. 
 
88/2020.(08.25.) 
A szövetkezet Igazgatósága a „Tájékoztatás a pénzügyi 
tervezés tartalmi és számszaki kérdéseiről” szóló beszámolót 
elfogadja. 
Határidő: 2020. augusztus 25. 
 
89/2020.(08.25.) 
Az Igazgatóság megbízza az ügyvezetést, a pénzügyi 
tervezés általános szabályainak kidolgozásával. 
Határidő: 2020. novemberi igazgatósági ülés 
 
90/2020.(08.25.) 
Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a pénzügyi tervezés 
tartalmi és számszaki kérdéseiről, a tervezés 

összefüggéseiről értekezletet tart 2020. október 31-ig 
bezárólag. Az időpontot később jelöljük ki. 
 
91/2020.(08.25.) 
Az Igazgatóság a Covid-19 vírus második ütemének esetére 
vonatkozó Felkészülési kerettervet jóváhagyja. 
 
92/2020.(08.25.) 

  Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Dermesztő Bt. ajánlatát 
elfogadva megrendeli az irodaház emeleti szárnyának 
fűtéskorszerűsítését 4.913.973,- Ft értékben. A beruházás 
költségét a tartalékalapból biztosítja. 
Egyben megbízza az ügyvezetést a szerződés megkötésére. 
 
93/2020.(08.25.) 
Az Összefogás Lakásszövetkezet Igazgatósága döntött 
hátralék rendezéséről.  
 
94/2020.(08.25.) 
Az Igazgatóság a homlokzati hőszigetelés megvalósítására 
vonatkozó 50 %-os Önkormányzati támogatásra beadandó 
pályázatokban a lépcsőházak által rendelkezésre álló 50 %-
os saját erőt az igazolja. 
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