Füredi téri 3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
1144 Budapest, Csertő u. 18-20.

MEGHÍVÓ
Ezúton meghívjuk Szövetkezetünk rendkívüli Közgyűlésére,
melyet

2020. augusztus 12-én 18 órai kezdettel tartunk
a Lakásszövetkezet irodájában
(Csertő u. 18-20. “B” szektor fsz. 11/a.)

Javasolt napirendi pontok:
1. A levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása.
2. Ügyvezető elnök választása titkos szavazással (alapszabály szerint).
3. Felügyelő Bizottság elnöke és 1 fő Felügyelő Bizottsági tag megválasztása, titkos
szavazással (alapszabály szerint).
4. Egyebek (határozat nem hozható

A Közgyűlés a tagok legalább a felének
jelenléte esetén határozatképes.
Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes,
akkor az ismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal és helyen 1830 órakor
kerül megtartásra.
Az ismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes!

Tisztelettel:
Komoróczki Mariann
Felügyelő Bizottság elnöke

Budapest, 2020. július 26.

Tisztelt Tulajdonostársak!
Mint az Önök előtt is ismeretes, Lakásszövetkezetünk ügyvezető elnöke Kugyella Miklós
2020.07.01-én elhunyt.
A Lakásszövetkezet további zavartalan és jogszerű működésének biztosítása érdekében új
ügyvezető elnök választása szükséges. Továbbá a Felügyelő Bizottság elnöke és egy tagja
adta be lemondását, ezekre a tisztségekre is új tisztségviselőket kell választani.
Alapszabályunk értelmében „Ha valamely tisztségviselő megbízatása a megbízatás
időtartamának lejárta előtt szűnik meg, új tisztségviselő megválasztása céljából időközi
választást kell tartani, amelynek szabályai megegyeznek a rendes tisztségviselő választás
szabályaival. Az így megválasztott tisztségviselő megbízatása a következő rendes
választásig tart.”
Az ügyvezető elnököt a közgyűlés öt évre választja, első sorban a lakásszövetkezet tagjai
közül, titkos szavazással.
A közgyűlés ötévi időtartamra elsősorban lakásszövetkezeti tagokból álló 3 tagú felügyelő
bizottságot, közülük külön szavazással egy felügyelő bizottsági elnököt választ, titkos
szavazással.
A szavazatok számlálását 3 tagú bizottság végzi, amelynek 1 tagja a felügyelő bizottság
tagjai közül kerül ki, a másik két hitelesítő tag pedig a lakásszövetkezet nem tisztségviselő
tagja.
A szavazatok számlálásánál megfigyelőként bárki jelen lehet. A szavazat akkor érvényes,
ha a szavazólapon csak egy név van megjelölve. A megjelölés módja: a név mellé tett X
vagy a név aláhúzása. Érvénytelen az áthúzott vagy a jelöltek nevén kívül más nevet
tartalmazó szavazólap, illetve ha nem jelölnek meg senkit.
A fent elmondottakra tekintettel mindenki megjelenésére feltétlenül számítunk

Budapest, 2020. július 26.

