Tisztelt Küldött!
Az Intercisa Lakásszövetkezet Igazgatósága nevében – a Szervezeti Szabályzat II./B./4. pontja
alapján - meghívom a

2019. március 19-én 17oo órakor tartandó
ZÁRSZÁMADÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSRE.
Helye: MMK
földszinti színházterem
A Küldöttgyűlés napirendje:
1./ Igazgatóság beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról.
2018. évi zárszámadás, 2019. évi pénzügyi és felújítási terv.
Előadó: Sinkovics Béla elnök
2./ Felügyelő Bizottság beszámolója a végzett munkáról, állásfoglalás a 2018. évi
zárszámadásról, mérlegről és a 2019. évi pénzügyi és felújítási tervről. Javaslat a
tisztségviselők díjazására.
Előadó: Ambrus Géza FB-elnök
3./ Határozati javaslatok előterjesztése.
Vita a beterjesztések felett.
Határozathozatalok:
1.
A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2018. évről szóló beszámolóját elfogadja.
2.
A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2018. évről szóló beszámolóját
elfogadja.
3.
A Küldöttgyűlés a 2018. évi Zárszámadást és a Lakásszövetkezet Éves
beszámolóját elfogadja.
4.
A Küldöttgyűlés az évközi díjmódosítást elfogadja.
5.
A Küldöttgyűlés 2019. április 01-től alkalmazandó, lépcsőházankénti közös
költség összegét elfogadja.
6.
A Küldöttgyűlés 2019. január 01-től az elnök alapbérét bruttó 594.900,Ft/hó, az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját bruttó 41.400,-Ft/hó, a Felügyelő
Bizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 43.000,- Ft/hó, a Felügyelő Bizottság
tagjainak tiszteletdíját bruttó 29.000,- Ft/hó, a küldöttek megbízási díját bruttó
650,- Ft/hó/lakás összegben elfogadja.
7.
A Küldöttgyűlés a 2019. évi költségvetést elfogadja.
Előadó: Fekete József levezető elnök
4./ Egyebek
A Lsz.tv. 21. § (4) bekezdése értelmében megismételt küldöttgyűlés nem tartható. Erre való
tekintettel értesítem a T. Küldöttet, hogy amennyiben a küldöttgyűlés határozatképtelen lenne, úgy
változatlan napirenddel 2019. március 21-én 17 órai kezdettel új küldöttgyűlés kerül
megtartásra, melyre a jelen meghívóval meghívom!
Lakásszövetkezetünk alapvető és jogszerű működése, valamint a határozatképesség érdekében,
az Ön részvételére feltétlenül számítunk!
Figyelem! A Szervezeti Szabályzat E. 1.6. pontja értelmében „Továbbá amennyiben a küldött a
kötelezettségeit nem látja el, illetve a Lakásszövetkezet Igazgatósága által összehívott rendezvényekről jelzés nélkül
távol marad, az aktuális havi megbízási díjára nem jogosult.”
Dunaújváros, 2019. február 21.
Igazgatóság megbízásából:
Sinkovics Béla
Elnök

