
 

Tisztelt Tulajdonosok! 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Békéscsabai Lakásszövetkezet 2018. 05. 23-án megtartott 
Küldöttgyűlésének határozatairól. 

 
 

 
1./2018. (V.23.) számú Küldöttgyűlési határozat:    
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja a Jelölőbizottság beszámolóját.  
 

Mellette:  70fő    Ellene: -fő   Tartózkodott: -fő 
 

2./2018. (V.23.) számú Küldöttgyűlési határozat:   
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság elnökének Gerebenics Istvánnét, 

tagjainak Takács Györgyöt és Feld Zoltánt 70 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megválasztotta. 
 

3./2018. (V.23.) számú Küldöttgyűlési határozat:    
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv 

tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2018. május 23-tól 5 éves 

időtartamra a 4 fős Igazgatóságot megválasztotta, melynek tagjai az alábbiak:  

 Szilágyi László 

 Bondár Árpád 

 Faragó Erzsébet 

 Mitykó János 
 

4./2018. (V.23.) számú Küldöttgyűlési határozat:    
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv 

tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2018. május 23-tól 5 éves 

időtartamra a 3 fős Felügyelőbizottságot megválasztotta, melynek tagjai az alábbiak:  

 ................................................... Nemes Gyula 

 ................................................... Dr. Kalló Hajnalka 

 ................................................... Balogh Dániel 

 

 

5./2018. (V.23.) számú Küldöttgyűlési határozat:    
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv 

tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2018. május 23-tól 5 éves 

időtartamra a szövetkezet egyben az igazgatóság elnökének az igazgatóság tagjai közül Szilágyi László tagot 

választotta meg. 
 

6./2018. (V.23.) számú Küldöttgyűlési határozat:    
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv 

tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2018. május 23-tól 5 éves 

időtartamra az igazgatóság elnökhelyettesének az igazgatóság tagjai közül Bondár Árpád tagot választotta meg. 
 

7./2018. (V.23.) számú Küldöttgyűlési határozat:    
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv 

tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2018. május 23-tól 5 éves 

időtartamra a Felügyelőbizottság elnökének a felügyelőbizottság tagjai közül Nemes Gyula tagot választotta 

meg. 
 

 

 

 

 

 Benedek László Nagy Lajosné 
 ügyvezető igazgató főkönyvelő 
 


