
1/1 

 

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 XII./2021/01. 
 

Tisztelt Szövetkezeti Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

Tájékoztatjuk, hogy Lakásszövetkezetünk 
Igazgatósága  

2021. január 12-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 üléstervének 
elfogadása 

2. Javaslat a 2020. évi melegvíz díj elszámolás 
elfogadására. 

3. A 2021. évre vonatkozó költségvetés 
készítéséhez a tervezési segédlet, és a zár-
számadó küldöttgyűlésre való felkészülés 
ütemtervének elfogadása. 

4. Döntés egyedi ügyekben 

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

6. Kérdések, bejelentések. 
 

H a t á r o z a t o k 

1/2021. (I.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság megbízza Kaszás Zoltán 
elnökhelyettest a jegyzőkönyv vezetésével. 

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

2/2021.(I.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság az ülés jegyzőkönyve 
hitelesítőjének felkéri Horváth Pétert. 

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

3/2021. (I.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság a 2021. január 12-i ülés napirendi 
pontjait elfogadja. 

4/2021. (I.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság a 2021. évi első féléves üléstervét 
az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

2021. április 13. (Kedd) 

3. Tájékoztatás a telefon- és gépkocsi használati 
szabályzatról 

2021. június 8. (Kedd) 

3. A Tervezési Szabályzat elfogadása 

4. Tájékoztató az Allianz biztosítóval kötött 
szerződések megvalósulásának 
tapasztalatairól 

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

5/2021. (I.12.) számú határozat 

A lakásszövetkezet Igazgatósága jóváhagyta a 
házgyári épületek 2020. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó meleg vízdíj elszámolást. 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás, egyhangú, szavazással fogadta el. 

6/2021. (I.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság a mellékelt előterjesztés alapján a 
2021. évi költségvetés előirányzatainak 
meghatározásához elfogadja a Tervezési 
Segédletet. 

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

7/2021. (I.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság tudomásul veszi a 2021. évi 
biztosítási díjak indexálását, és elfogadja az Allianz 
biztosító egyszeri üzletpolitikai engedményére 
vonatkozó ajánlatát. 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás, egyhangú, szavazással fogadta el. 

8/2021. (I.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság a mellékelt előterjesztés alapján 
tudomásul veszi a 2021. évi zárszámadó 
küldöttgyűlés előkészítő munkáinak ütemezését. 

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

9/2021. (I.12.) számú határozat 

Az Igazgatóság a 2020. október 1.- 2020. 
december 31. között lakótelepeinkre beköltözött 32 
személyt – a mellékelt névsor alapján – felveszi a 
lakásszövetkezet tagjai sorába az alábbi 
lakótelepenkénti eloszlásban:  

Ond-vezér lakótelep                             4 fő 

Centenárium lakótelep I.ütem            14 fő 

Centenárium lakótelep II.ütem            8 fő 

Ostoros-Bóbitás úti lakótelep              6 fő 

Összesen :                                          32 fő 

Megbízza az elnököt, hogy erről a döntésről 
tájékoztassa a küldöttgyűlés résztvevőit. 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás, egyhangú, szavazással fogadta el. 
 

Összefogás Lakásszövetkezet  
Budapest, 2021. január 13. szerda 

http://www.osszefog.hu/

