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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 a  www.osszefog.hu oldalon lemondhatja. 

Összefogás Lakásszövetkezet 
Tájékoztató XI./34.-2020.XII.22. 

 

 
Tájékoztatjuk, hogy Lakásszövetkezetünk 

Igazgatósága 2020. december 15-én 
megtartotta aktuális ülését. 

 

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

 

1. Az Igazgatóság 2021. I. félévi ülésrendje 
(tervezet)/első olvasat/ 
Előterjesztő: Abonyi János 
Az előterjesztést készítette: Abonyi János 

2. Az Igazgatóság 2020. évi munkájának 

értékelése.  

3. Előterjesztő: Abonyi János  

Az előterjesztést készítette: Abonyi János 

4. A lépcsőházi megbízotti rendszer működésének 
tapasztalatai, a következő időszak ezzel 
kapcsolatos feladatai.  

Előterjesztő: Abonyi János, Molnár István  

Előterjesztést készítette: Abonyi János, Molnár 

István  

5. Az elnök, az elnökhelyettes és az ügyvezető 
igazgató beszámolója az előző igazgatósági 
ülés óta történt legfontosabb eseményekről. 

Előterjesztő: Abonyi János, Kaszás Zoltán, 

Molnár István. 

6. Kérdések, bejelentések. 

 
H a t á r o z a t o k: 

 
121/2020. (12.15.) 

Az Igazgatóság megbízza Kaszás Zoltán 
elnökhelyettest a jegyzőkönyv vezetésével.  

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás, egyhangú, szavazással fogadta el. 

122/2020. (12.15.) 

Az Igazgatóság az ülés jegyzőkönyve hitelesítőinek 
felkéri Dr. Hossain Anowar és Szolnoki István 
igazgatósági tagokat. 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás, egyhangú, szavazással fogadta el. 

123/2020. (12.15.) 

Az Igazgatóság a napirendi javaslatot elfogadta. 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás, egyhangú, szavazással fogadta el. 

 

 

124/2020. (12.15.) 

Az Igazgatóság az előterjesztésben szereplő 
feladatokat az alábbi ütemezésben tervezi 

végrehajtani: 

- a lépcsőházi megbízotti hálózat újjászervezése 
és szerepének növelése a tájékoztatásban – 
2021. december 31. 

- A küldöttek létszámának meghatározása, 

szerepének újragondolása, a küldöttválasztás 
lebonyolítása – 2022. április 

Felelős: Abonyi János 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás, egyhangú, szavazással fogadta el. 

125/2020. (12.15.) 

Az Igazgatóság a 2020. évi munkájáról szóló 
értékelést a 2021. évre megfogalmazott 
feladatokkal együtt elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Abonyi János 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás, egyhangú, szavazással fogadta el. 

126/2020. (12.15.) 

Az Igazgatóság elfogadja a lépcsőházi megbízotti 

rendszer működésének tapasztalatairól szóló 
beszámolót. Megbízza az elnököt és az ügyvezető 
igazgatót, hogy az elhangzott javaslatok alapján 
dolgozzon ki egy feladattervet a felmerült 
problémák megoldására. 

Határidő: 
A beszámoló elfogadására: december 15. 

A feladatterv elkészítésére: 2021. márciusi 
igazgatósági ülés 
A feladatok végrehajtására:    2021. december 31. 

Felelős: Abonyi János 

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal fogadta el. 

 

 

 

 

 

Összefogás Lakásszövetkezet  

Budapest, 2020. december 22. kedd 

http://www.osszefog.hu/

