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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK JEGYZÉKE 

 

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: 

DA-RIÜ KhE./Egyesület) Elnökségének 2011. május 30-án hozott határozatairól 

 

 

1/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a személyi javaslatokat, és Dr. 

Molnár István igazgatót az ülés levezető elnökének, Szecskó-Deme Erzsébetet a 

jegyzőkönyv vezetőjének, Kovács Zoltánt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőjének 

megválasztja. 

 

 

2/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi napirendi pontokat: 

1. tagfelvételt kérelmező bemutatkozása, döntés a csatlakozási szándék elfogadásáról 

/ elutasításáról; 

2. egyesületi taglista áttekintése; 

3. beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról; 

4. az Egyesület 2010. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása; 

5. az Egyesület Elnökségének 2010. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és 

jóváhagyása; 

6. az Egyesület 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének megvitatása és 

jóváhagyása; 

7. a 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv megvitatása és jóváhagyása; 

8. Dr. Molnár István igazgató (a munkavégzés helye miatt módosított) 

munkaszerződés módosításának megvitatása és jóváhagyása; 

9. az Axiál Kft-vel pályázatfigyelési szolgáltatás tárgyában kötendő megbízási 

szerződés tervezet jóváhagyása; 

10. az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, valamint más hazai és EU-s, 

kutatás-fejlesztési, innovációs, illetve egyéb tárgyú pályázati kiírásokkal 

kapcsolatos pályázatírási és / vagy projektmenedzsment tevékenységre 

vonatkozóan szervezett formában történő együttműködésre kész egyesületi tagokkal 

kötendő együttműködési megállapodás tervezet jóváhagyása; 

11. egyebek. 
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3/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Nagyvári Péter (lakcím: 6723 

Szeged, Csuka utca 11/b; anyja neve: Szunyogh Irén; született: Szeged, 1971. július 2.) 

tagfelvételi kérelmét és mai nappal felveszi Őt az Egyesület tagjai közé és utasítja az 

igazgatót, hogy gondoskodjon az egyesületi tagokat tartalmazó nyilvántartás 

módosításáról.  

 

 

4/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az 

egyesületi taglistáról szóló beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra 

történő – terjesztését. 

 

 

5/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az éves 

egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját és támogatja annak a 

Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését. 

 

 

6/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2010. évre 

vonatkozó beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – 

terjesztését. 

 

 

7/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület Elnökségének 2010. 

évre vonatkozó beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – 

terjesztését. 

 

 

8/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2010. évre 

vonatkozó közhasznúsági jelentését és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra 

történő – terjesztését. 

 



3 

 

9/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2011. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – 

terjesztését. 

 

 

10/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége, Dr. 

Molnár István igazgató tartózkodásával, 67%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, 

hogy jóváhagyja Dr. Molnár István igazgató külön íven megszövegezett munkaszerződés 

módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztatóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – 

elfogadásra történő – terjesztését. 

 

 

11/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület Axiál Kft-vel 

pályázatfigyelési szolgáltatás tárgyában kötendő megbízási szerződés tervezetét és 

támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését. 

 

 

12/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozat: 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 

igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesületnek az Új Széchenyi 

Terv keretében meghirdetett, valamint más hazai és EU-s, kutatás-fejlesztési, innovációs, 

illetve egyéb tárgyú pályázati kiírásokkal kapcsolatos pályázatírási és / vagy 

projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan szervezett formában történő 

együttműködésre kész egyesületi tagokkal kötendő együttműködési megállapodás 

tervezetét és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését. 

 


