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Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: kz-mi-vr 
1165 Budapest, Hilda utca 1. telefon: 06-1-402-2270 fax.: 06-1-402-2271 

Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt az  www.osszefog.hu oldalon lemondhatja. 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Tájékoztató XI./2020/32. 
 

 

Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos!  

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Lakásszövetkezet 

tulajdonában, (üzemeltetésében és fenntartásában) 

álló, 80 db garázs bérleti díját az Igazgatóság 

az alábbi határozatában módosította: 

 

107/2020.(10.13.) 

Az Igazgatóság a Centenáriumi lakótelep 

II. ütemében kialakított garázsok 

költségeit 

2021. január 1-től módosítja: 

bérleti díj:   9.000,- Ft/hónap,  

felújítási alap hozzájárulás: 6.000,-Ft/ hónap. 

 

A díjak változásáról az érintett bérlőket 

tájékoztatni kell:  

Hatálybalépés: 2021. január 1.  

Igen: 6 Nem: 1 Tartózkodás: 0 

 

Az elektromos áram költsége egyéni 

megállapodás szerint fizetendő. 

Akik havi 600,-Ft átalány díjat fizetnek annak 

költsége 2021-től változatlan marad. 

Egyutal örömmel tájékoztatjuk a garázs 

bérlőket, hogy Lakásszövetkezetünk az elmúlt 

időszakban megszervezte és lebonyolította a 

garázsok régi és elavult kapuinak 

korszerűsítését, valamint kialakítottuk annak 

feltételeit, hogy évi két alkalommal, tavasszal 

és ősszel azokat nagynyomású mosószeres 

tisztítással karbantartsuk. 

Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 01-től 

a bérlet díjak postai úton történő 

befizetések feladásával kapcsolatosan is 

előre léptünk.  

Megállapodtunk az EPDB Nyomtatási 

Központ Zrt.-vel aki az új bérleti díjakról 

szóló csekkeket QR kóddal fogják 

legyártani. 

QR kódos feladásról, befizetésről annyít 

mindenképpen tudni kell, hogy az okos 

telefonnal a megfelelő applikáció 

letöltésével postára járás nélkül (ami a 

jelenlegi pandémiás helyzetben különösen figyelemre 

méltó) is elintézhető a kötelezettség 

rendezése. 

Mit érdemes tudni még a QR kódról? 

A QR-kód (Quick Response-kód) egy 

kétdimenziós vonalkód, amit a japán Denso-

Wave cég fejlesztett ki 1994-ben. 

Nevét az angol Quick Response (=gyors 

válasz) rövidítéséből kapta, egyszerre utalva 

a gyors visszafejtési sebességre és a 

felhasználó által igényelt gyors reakcióra. 

Rendkívül népszerű és a legtöbb mobil telefon 

is képes értelmezni.  

 

A fenti kép demo, hogy miképpen is néz ki 

egy QR kód 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy dolgozunk azon, 

hogy a 2021. április 01-től esedékes 

kötelezettségek (közös költség) csekkjei is 

QR kódos fizetési lehetőséggel legyenek 

ellátva. 

 

 

 

Összefogás Lakásszövetkezet  

Budapest, 2020. november 24. kedd 

http://www.osszefog.hu/

