
  

  

 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület tagjai részére 

 

Tárgy: meghívó közgyűlésre  

Továbbítva: e-mailen és postai úton 

 

 

Tisztelt Egyesületi Tag! 

 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (6720 Szeged, Kígyó utca 4.) 

– a továbbiakban: Egyesület – igazgatója tisztelettel meghívja az Egyesület tagjait az Egyesület nyilvános 

 

közgyűlésére, 

 

amelyet 2011. december 9-én, 12:00 órakor, a munkaszervezet működési helyén, a 6722 Szeged, 

Gutenberg utca 18. II/7. szám alatti címen (6-os kapucsengő), az ingatlan tárgyalótermében tartunk 

meg. 

 

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak: 

 
1. beszámoló az egyesületi tagságot megszüntető, tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal 

kapcsolatos eljárás eredményéről, döntés a további eljárásról; 

2. az ,,A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008-2011 közötti működésének 

támogatása” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámoló ismertetése és döntés a beszámoló elfogadásáról; 

3. a „Harmonized Development of Logistics Centers in CB Region” című pályázati projekt 

megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése és döntés a beszámoló 

elfogadásáról; 

4. Dr. Molnár István igazgató beszámolója az elnökségben betöltött tisztségéről történő 

lemondásáról; 

5. döntés Dr. Molnár István igazgató, szabadalmi ügyvivő 2012. év június hó 30. napjáig tartó 

határozott idejű munkaviszonyának 2012. év január hó 1. napjától 2012. év december hó 31. 

napjáig tartó közös megegyezéssel történő módosításáról (döntés a munkakör 

módosításáról és a módosított mukaviszonyfeltételek meghatározása); 

6. az Elnökség új tagjának (igazgató) megválasztása; 

7. az új igazgató munkaviszonyfeltételeinek meghatározása, a munkaszerződés 

megkötésének jóváhagyása; 

8. egyebek. 

 

Amennyiben a tag személyes megjelenés helyett meghatalmazott útján kíván részt venni a közgyűlési ülésen, kérjük, hogy a 

jelenlévő meghatalmazott a MELLÉKELT (kitöltött) írásbeli meghatalmazását a helyszínen csatolja. Felhívjuk 

a tisztelt egyesületi tagok figyelmét, hogy a jelen Közgyűlés akkor lesz határozatképes, ha azon a tagok több 

mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az 1 órával későbbi időpontra összehívott megismételt Közgyűlés 

akkor határozatképes az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban, ha azon a tagok legalább 20 %-a jelen van.   



  

  

 

Tisztelettel arra kérünk minden egyesületi tagot, hogy ezt az e-mailt, valamint a postai úton elküldött 

meghívót szíveskedjen e-mailen a deme.erzsebet@darinno.hu e-mail címen vagy telefonon a 62/549-500-

as telefonszámon visszaigazolni. 

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk! 

 

Szeged, 2011. november 18. 

 

 

       

         Tisztelettel: 

 

           Dr. Molnár István, igazgató 

           DA-RIÜ KhE. 

mailto:deme.erzsebet@darinno.hu

