
Kedves Tagunk! 
 
 
A törvények értelmében Közgyűlést hívok össze 2020. szeptember 28.-án 10 órai kezdettel. 
  
Kérem a Tisztelt Tagságot, hogy legkésőbb a meghívóban megjelölt időpontig regisztráljanak a részvétel 
érdekében, mert a helyszín kiválasztásához szükséges a résztvevők létszáma. A járványügyi előírásoknak 
megfelelően eljárva kell a pontos helyszínt kiválasztani, valamint a higiénés feltételeket biztosítani. 
  
A Közgyűlésen csak az a tag szavazhat, aki befizette a 2020. évi tagdíját, valamint tagi státusza erre 
felhatalmazza. 
  
 

MEGHÍVÓ 
a Lakberendezők Országos Szövetsége 

2020. évi Rendes Közgyűlésére 
 
 
  
Helye: 
Max City 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a 
Ideje: 2020. szeptember 28. – 10.00 óra 
  
Program: 
09.45 - 10.00 Regisztráció 
10.00 – Közgyűlés 
  
Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 28.-án 10.30, változatlan 
helyen, változatlan napirendi pontokkal. 
Az ismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül 
határozatképes. 
  
Napirend: 
1. A közgyűlés tisztségviselőinek: levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, hitelesítők és    
    szavazatszámlálók megválasztása - határozathozatal 
2. Napirendi pontok elfogadása – határozathozatal 
3. Határozat elfogadás, miszerint a 2018. május 29-én megválasztott tisztségviselők        
    2019.május 29-től 2020. szeptember.28.-ig terjedő időszakban feladataikat ellátták és az 
    ezen időszakban hozott döntéseik, szavazataik szabályszerűek.  
4. Elnökségi Beszámoló a Szövetség 2019. évi munkájáról (tájékoztatót tart Ács Erzsébet – 
    Elnök) - határozathozatal 
5. Beszámoló a Szövetség, valamint a LOSZ Marketing Kft. 2019. évi pénzügyi tevékenységéről 
    - Mérleg, eredménykimutatás alapján (tájékoztatót tart Ács Erzsébet – Elnök, Láng Beatrix 
    – Gazdasági Társelnök) – határozathozatal 
6. Szakmai és munkaterv, valamint tájékoztatás a Szövetség és a LOSZ Marketing Kft. év első 
    öt hónapjában végzett munkájáról a folyamatban lévő programok állásáról (tájékoztatót tart 
    Ács Erzsébet – Elnök, Tóthné Ferenczi Éva – Szervezetvezetési Társelnök) 
7. Bizottságok beszámolói a 2019.-es évben végzett tevékenységükről – szóbeli – (Terpák  
    Mónika - Felügyelő Bizottság, Budai Ildikó - Etikai Bizottság, Istók Zsuzsanna – Tagfelvételi 
    Bizottság) 
8. Új tagok / megszűnt tagok elfogadása – határozathozatal 
9. Egyebek 
  
Kérjük, hogy 2020. szeptember 21.-ig regisztráljatok a részvételért: 
http://marketing.lakberendezok.hu/esemeny/2020-09-28-kozgyules/ 
 
Kérjük, hogy meghatalmazás esetén a regisztrációs oldalon letölthető meghatalmazást a meghatalmazottak 
hozzák magukkal a közgyűlésre! Meghatalmazás esetén is szükséges a jogosult tag regisztrációja! 
  
 
  
Törökbálint, 2020. szeptember. 14. 
  
Üdvözlettel: 
Ács Erzsébet 
Elnök 

http://marketing.lakberendezok.hu/esemeny/2020-09-28-kozgyules/

