HATÁROZAT

amely készült 2021. …………hó……….napján a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési
Szolgáltatók Országos Szövetsége írásbeli döntéshozatali eljárásában

Az Elnökség által kezdeményezett ülés tartása nélküli határozathozatal Napirendi pontja:
1. 2021. költségvetés elfogadása
Előterjesztő: a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók
Országos Szövetsége Elnöksége
A 2020. évi események, aktivitások:
•

Jogszabálygyűjtemény havi frissítése, negyedéves LVHI, kétheti/havi LVKVI, LEO márciusi
szakmai reggeli Jelinek Balázzsal és Berecz Balázzsal, tisztújító közgyűlés, kétheti/havi
koronavírus videokonferenciák, HUGBC webinárium Décsi Gáborral, Leo online kávéház Rácz
Józseffel és Gál Józseffel, LEO benchmarking kisfilm, BME MTI-LEO-HFMS webinárium Décsi
Gáborral és Pálfalvi Zsuzsával, Ingatlanpiac: Bérlők vs. Bérbeadók – Itt az újranyitás!?
Portfolio Ingatlan konferencia Jászberényi Istvánnal és Pálfalvi Zsuzsával, LEO szeptemberi
reggeli Schőmer Norberttel és Bartha Leventével, HFMC-LEO konferencia Schmidt Józseffel,
megújult LEO FM Benchmarking magyar és angol nyelvű oldal és a Benchmarking III. kutatás
angol nyelvű beharangozó brossúrája, az FM Benchmarking III. könyv és a megújult
http://www.fmbenchmarking.hu oldal Google AdWords kampánya, Portfolio Property
Investment Forum 2020 Jelinek Balázzsal, Pálfalvi Zsuzsával, Schmidt Józseffel és KisSzölgyémi Ferenccel, LEO a Top 5 ingatlan szervezet listán.

A 2021. évi tervezett tevékenységek:
•
•
•

Közgyűlés- dátum járványhelyzettől függően
4 szakmai reggeli – dátumok járványhelyzettől függően
1 ebéd nyitó vagy záró járványhelyzettől függően

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Nyílt Nap, Kiválósági Díjak 2020. díjátadója
Benchmarking IV. kutatás
LVHI indexek
Jogszabálygyűjtemény havi frissítése és digitalizációjának elkészítése
Szeretem a szakmám kampány
Image kampány
Szeretem a szakmám pályázat díjátadója
World FM Day, HFMC- LEO
2 szakmai utazás és beszámoló tagok részére - Amsterdam World Workplace EuropeJászberényi István, Demeter Attila, London – Pálfalvi Zsuzsa, Vágó László

Alulírott rendes Tag írásos szavazással meghozta az alábbi határozatot:
1/2021(I.) számú határozat:
1. A Szövetség Elnöksége által összeállított és Felügyelő Bizottsága által elfogadott 2021. évi
költségvetés a 2020. évi előzetes tényszámok és a 2021. évre tervezett aktivitások alapján
előterjesztett költségvetést elfogadom.
Az ülésen elfogadott 2021. évi tervezett tevékenységek és események várható költségeinek
figyelembevételével elnökség elfogadta a tagság részére levélben és postai úton eljuttatandó 2021.
évi költségvetést. A Terv a következő új tagjelöltek tagdíjait is tartalmazza: rendes Rustler, ENGIE, CPI,
pártoló Decorfloor, Erando, Grundfos.
A terv az évek során felhalmozott pénzügyi tartalékokból, a benchmarking kutatás és a
jogszabálygyűjtemény értékesítéséből, a kutatás és a Nyílt Nap hirdetési bevételeiből, valamint az idei
évi rendes és pártolói tagdíjakból kerül finanszírozásra. A 2021. évi tervet az elnökség, a felügyelő
bizottság elnökének egyetértésével terjesztette a Tagság elé.
A bemutatott költségvetés a határozat mellékletét képezi.

……………………………………………………………..
Tag
Vállalat neve
Tisztségviselő neve, beosztása, cégszerű aláírása

