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                                                                  M E G H Í V Ó  

      

       A Budai Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet Rendkívüli Közgyűlésére 

Helye: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy 
utca 40. I. em. 123. tanterem. (Nem az előző évi!)                            

Időpontja: 2020. szeptember 24. (csütörtök) 17.00 óra 

Napirendi pontok: 

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv hitelesítők)  

2. Napirendi pontok elfogadása  
3. Szövetkezeti tagfelvétel  
4. 2019.-évi Mérleg, és beszámoló elfogadása, Könyvvizsgálói jelentés ismertetése. 
5. 2020-21-es-as tervek elfogadása, elvégzett munkák ismertetése. 
6. A Létész tagság megszüntetése 
7. Felvonókban reklámok engedélyezése 
8. Tetőtér eladásokkal kapcsolatos határozatok (Alapszabály módosítása, az ügyvédi javaslatok 

függvényében, SZMSZ, Házirend, Fűtési szabályzat, Parkolási rend aktualizálása) 
9. Egyebek.                

Kérem a Tisztelt Szövetkezeti Tagokat, lakástulajdonosokat, hogy a közgyűlésen 
személyesen, vagy írásos meghatalmazottjuk útján részt venni szíveskedjenek! A közgyűlés 
akkor határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a 
közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy Megismételt közgyűlést 
tartunk, a napirendi pontok változatlanul hagyása mellett 2020. szeptember 24-én 
(csütörtök) 17.30 órakor az eredetileg meghirdetett helyen, mely a részvételi aránytól 
függetlenül határozatképes lesz. A közgyűlésen lehetőség szerint maszkban vegyünk részt. 
Ha a járványhelyzet miatt nem használhatjuk a termet, akkor az „A-B” és a „C” épület közt, 
a szabadban mindenképpen megtartásra kerül a közgyűlés a kiküldött időpontban! 

Budapest, 2020. szeptember 02. 

                                                                                                        Marosvári Róbert 

                                                                                                       Igazgatóság Elnöke 



 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………………………. szám alatti lakos                                                                                                

meghatalmazom……………………………………………………………………………………. szám alatti lakost                                                                                                  

hogy a Budai Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet 2020. szeptember 24-én (csütörtök) 17.00 
órakor tartandó Rendkívüli Közgyűlésén és a 17.30 órakor tartandó Megismételt Rendkívüli 
Közgyűlésén, melyeknek helye : ELTE  Tanító és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss János 
altábornagy utca 40. I. em. 123. tanterem helyettem és nevemben a meghirdetett napirendi 
pontok tekintetében képviseljen és szavazzon. 

 

 

………………………………………………………………….          ………………………………………………………………. 

                  meghatalmazó                                                             meghatalmazott 

       aláírás, igazolványszám                                                 aláírás, igazolványszám 

 

 

…………………………………………………………………            ………………………………………………………………... 

1. tanú                                                                             2. tanú 
név, cím, igazolványszám                                             név, cím, igazolványszám 
        
 
Budapest, 2020. szeptember …….  

 


