
JEGYZİKÖNYV 
 
amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület 
Elnökségének, 2008. május 28. napján, 10:00 órai kezdettel, a Bács-Kiskun Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  székhelyén,  tartott ülésérıl.  
 
A Közgyőlés helye: 6000 Kecskemét, Vörösmarty u.12. 
 
A Közgyőlés ideje: 2008. május 28. 10.00 óra 
 
Jelen vannak:          Dr. Kiss István elnök; 
            Babák Mihály társelnök; 
            Dr. Molnár István igazgató; 
            Fölk Renáta jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
Dr. Kiss István az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket és az Elnökségi ülést 10:00 
órakor megnyitotta. Az ülés megnyitását követıen az Elnök a jelenlévıket számba vette és 
megállapította, hogy az Egyesület Elnökségének tagjai mind megjelentek, így az Alapszabály 
szerint szabályszerően összehívott Elnökségi Ülés határozatképesen összeült. 
 
Dr. Kiss István elnök javaslatára a megjelentek egyhangúlag felkérték levezetı elnöknek Dr. 
Kiss István elnököt, a jegyzıkönyv vezetıjének Fölk Renátát a DA-RIÜ KhE. munkatársát, 
a jegyzıkönyv hitelesítıjének pedig Babák Mihály társelnököt. A felkért személyek a 
felkérést elfogadták, és a jelenlévık Dr. Kiss István felkérésére kézfeltartással meghozták a 
következı határozatot: 

 
12/2008.(V.28.) számú elnökségi határozat:   
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlése 100%-os 
szavazati arányban elfogadja a személyi javaslatokat, és Dr. Kiss István elnököt az ülés 
levezetı elnökének, Babák Mihályt az ülésrıl készített jegyzıkönyv hitelesítıjének, Fölk 
Renátát pedig jegyzıkönyvvezetınek megválasztja. 
 
A meghívottak korábban megkapták az Elnökségi Ülés mai ülésének napirendjét. A napirendi 
pontokkal kapcsolatosan egyik jelenlevı sem jelentett be tiltakozást, így a 
határozathozatalnak akadálya nincs. Dr. Kiss István felkérésére a jelenlévık kézfeltartással 
meghozták a napirendi pontok tárgyában a következı határozatot: 
 
13/2008.(V.28) számú elnökségi határozat: 
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlése 100%-os 
szavazati arányban elfogadja az alábbi napirendi pontokat: 
  (i)      beszámoló az egyesület mőködéséhez szükséges személyi feltételek megteremtésérıl   

a munkavállalókkal megkötni kívánt munkaszerzıdések, munkaköri leírások és az Mt. 
76. § (ii) (8) bekezdése szerinti tájékoztatások jóváhagyása; 

(ii) beszámoló az Egyesület mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése 
érdekében tett lépésekrıl és az ezek végrehajtását biztosító szerzıdések megvitatása és 
jóváhagyása; 

(iii) tájékoztató a Régi RIÜ szellemi termékeinek átadásáról; 
(iv) egyebek. 



Dr. Kiss István levezetı elnök felkérésére Dr. Molnár István  igazgató ismerteti a 
megtárgyalandó napirendi pontokat, és lefolytatták azok megvitatását az alábbiak szerint: 
 
1. napirendi pont: Beszámoló az egyesület mőködéséhez szükséges személyi feltételek 
megteremtésérıl a munkavállalókkal megkötni kívánt munkaszerzıdések, munkaköri leírások 
és az Mt. 76. § (ii) (8) bekezdése szerinti tájékoztatások jóváhagyása 
 
Dr. Kiss István felkéri Dr. Molnár István Igazgatót, hogy ismertesse a megköttetni kívánt 
munkaszerzıdéseket és az alkalmazni kívánt személyek munkaköri leírásait. 
Dr. Molnár István Igazgató az 1. napirend keretén belül ismerteti az Egyesületben betölteni 
kívánt pozíciókra beérkezett önéletrajzokat, illetve bemutatja az általa kiválasztott 
jelentkezıket. Az Igazgató általánosságban ismerteti a kiválasztott munkavállalókkal 
megkötni kívánt szerzıdéseket, illetve a munkavállalókra vonatkozó munkaköri leírásokat. 
Ezek szerint az Egyesület alkalmazandó munkatársai és azok megnevezett munkakörei a 
következık: 
Maróti Péter          Irodavezetı 
Dr. Tóth Zsófia     Projektmenedzser 
Csótya Mariann    Projektmenedzser 
Szigethy László    Projektmenedzser 
Fölk Renáta          Projektmenedzser   
Ezt követıen az Igazgató külön pontban kitér a saját személyével megkötni kívánt 
munkaszerzıdésre, illetve munkaköri leírásainak ismertetésére. Az elnökségi tagok 
egyhangúlag elfogadják a fentiekben megnevezett munkaszerzıdések és munkaköri leírások 
tartalmát, és aláírásukkal ellátják az alkalmazni kívánt személyek és az Igazgató 
munkaszerzıdését, illetve munkaköri leírásaikat.  
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel:  
 
Jelenlevıknek nem volt hozzászólása. 
 
Szavazás, határozathozatal: 
 
Dr. Kiss István levezetı elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra. 
 
Ezt követıen a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség közhasznú Egyesület elnöksége 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat: 
 
14/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:   
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 
egyhangúlag úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István igazgatónak az Egyesület 
mőködéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése érdekében tett lépéseirıl szóló 
beszámolóját. Az Elnökség megtekinti egyúttal az álláshirdetésekre beérkezett 
önéletrajzokat, megtárgyalta az igazgató- egy fı irodavezetıi és négy fı projektmenedzseri 
munkakörre-beterjesztett személyi javaslatait és 100%-os szavazati arányban elfogadja 
azokat. 
 
Dr. Kiss István levezetı elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy ismertesse az 
elnökségi tagokkal a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesületben 



projektmenedzserként alkalmazni kívánt Fölk Renátával megkötendı munkaszerzıdést és 
munkaköri leírást. Az Igazgató személyesen bemutatja az igazgatói intézkedés körében 
kiválasztott Fölk Renátát, továbbá a vele megkötendı munkaszerzıdést és munkaköri leírást. 
Ezt követıen Dr. Kiss István levezetı elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel:  
 
Jelenlevıknek érdeklıdnek, hogy az Egyesületben projektmenedzserként alkalmazni kívánt 
Fölk Renáta milyen munkakörben töltött be pozíciót a DA-RIÜ KhE. elıtt. Fölk Renáta 
beszámol végzettségérıl és tájékoztatást ad az Egyesület elıtti munkaköri leírásáról. 
 
Szavazás, határozathozatal: 
 
Ezt követıen a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség közhasznú Egyesület elnöksége 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot: 
 
15/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozat: 
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú egyesület Elnöksége 100%-os 
szavazati arányban úgy határoz, hogy a 8/208.(III. 5.) számú elnökségi határozat alapján 
történı igazgatói intézkedés keretében kiválasztott Fölk Renáta személyét, valamint a vele 
megkötött munkaszerzıdést, munkaköri leírást és az Mt. 76.§ (8) bekezdése szerinti 
tájékoztatást jóváhagyja. 
 
Dr. Kiss István levezetı elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy ismertesse az 
elnökségi tagokkal a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesületben 
irodavezetıként alkalmazni kívánt Maróti Péterrel megkötendı munkaszerzıdését és 
munkaköri leírását, amely felkérésének Dr. Molnár István eleget tett. A tájékoztatást követıen 
Dr. Kiss Istvánt levezetı elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel:  
 
Jelenlevıknek nem volt hozzászólása. 
 
Szavazás, határozathozatal: 
 
Ezt követıen a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség közhasznú Egyesület elnöksége 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot: 
 
16/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat: 
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 
szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az irodavezetı munkakörre kiválasztott 
Maróti Péterrel megkötendı munkaszerzıdés, munkaköri leírás és az Mt. 76.§ (8) bekezdése 
szerinti tájékoztatás tervezetét. Az Elnökség felhatalmazza és egyben utasítja Dr. Molnár 
István igazgatót, hogy a munkaviszony létesítéséhez szükséges lépéseket megtegye és a 
munkába álláshoz szükséges- dokumentumok aláírásáról gondoskodjon. 
 
Dr. Kiss István levezetı elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy ismertesse az 
elnökségi tagokkal a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesületben 
projektmenedzserként alkalmazni kívánt Szigethy Lászlóval megkötendı munkaszerzıdését 



és munkaköri leírását. Az igazgató ismerteti az elnökségi tagokkal a Dél-Alföldi Regionális 
Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesületben projektmenedzserként alkalmazni kívánt  
Szigethy Lászlóval megkötendı munkaszerzıdést és munkaköri leírást. Miután Dr. Molnár 
István ezeket ismertette, Dr. Kiss István levezetı elnök felkérte az elnökség tagjait a 
szavazásra. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel:  
 
Jelenlevıknek nem volt hozzászólása. 
 
Szavazás, határozathozatal: 
 
Ezt követıen a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség közhasznú Egyesület elnöksége 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot: 
 
17/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:    
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 
szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a projektmenedzseri munkakörre 
kiválasztott Szigethy Lászlóval megkötendı munkaszerzıdés, munkaköri leírás és az Mt. 
76.§ (8) bekezdése szerinti tájékoztatás tervezetét. Az Elnökség felhatalmazza és egyben 
utasítja Dr. Molnár István igazgatót, hogy a munkaviszony létesítéséhez szükséges lépéseket 
megtegye és a munkába álláshoz szükséges- dokumentumok aláírásáról gondoskodjon. 
    

    

Dr. Kiss István levezetı elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy ismertesse az 
elnökségi tagokkal a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesületben 
projektmenedzserként alkalmazni kívánt Dr. Tóth Zsófiával megkötendı munkaszerzıdését és 
munkaköri leírását. Az igazgató ismerteti az elnökségi tagokkal a Dél-Alföldi Regionális 
Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesületben projektmenedzserként alkalmazni kívánt Dr. 
Tóth Zsófiával megkötendı munkaszerzıdést és munkaköri leírást, majd Dr. Kiss István 
levezetı elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel:  
 
Jelenlevıknek nem volt hozzászólása. 
 
Szavazás, határozathozatal: 
 
Ezt követıen a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség közhasznú Egyesület elnöksége 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot: 
 
    

18/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat: 
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 
szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a projektmenedzseri munkakörre 
kiválasztott Dr. Tóth Zsófiával megkötendı munkaszerzıdés, munkaköri leírás és az Mt. 
76.§ (8) bekezdése szerinti tájékoztatás tervezetét. Az Elnökség felhatalmazza és egyben 
utasítja Dr. Molnár István igazgatót, hogy a munkaviszony létesítéséhez szükséges lépéseket 
megtegye és a munkába álláshoz szükséges- dokumentumok aláírásáról gondoskodjon. 
    



Dr. Kiss István levezetı elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy ismertesse az 
elnökségi tagokkal a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesületben 
projektmenedzserként alkalmazni kívánt Csótya Adrienn Mariannal megkötendı 
munkaszerzıdését és munkaköri leírását. Az igazgató ismerteti az elnökségi tagokkal a Dél-
Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesületben projektmenedzserként 
alkalmazni kívánt Csótya Adrienn Mariannal megkötendı munkaszerzıdést és munkaköri 
leírást. Ezt követıen Dr. Kiss István levezetı elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel:  
 
Jelenlevıknek nem volt hozzászólása. 
 
Szavazás, határozathozatal: 
    

Ezt követıen a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség közhasznú Egyesület elnöksége 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:    
    

19/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat: 
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 
szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a projektmenedzseri munkakörre 
kiválasztott Csótya Adrienn Mariannal megkötendı munkaszerzıdés, munkaköri leírás és 
az Mt. 76.§ (8) bekezdése szerinti tájékoztatás tervezetét. Az Elnökség felhatalmazza, és 
egyben utasítja Dr. Molnár István igazgatót, hogy a munkaviszony létesítéséhez szükséges 
lépéseket megtegye és a munkába álláshoz szükséges- dokumentumok aláírásáról 
gondoskodjon.        
    

    

2. napirendi pont: Beszámoló az Egyesület mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek 
megteremtése érdekében tett lépésekrıl és az ezek végrehajtását biztosító szerzıdések 
megvitatása és jóváhagyása. 
    

    

Dr. Kiss István levezetı elnök felkérte Dr. Molnár István igazgatót a második napirendi 
pont ismertetésére, amelynek keretén belül megkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy 
számoljon be az Egyesület mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése érdekeiben 
tett lépéseirıl. Dr. Molnár István igazgató elıadta, hogy az Egyesület munkaszervezetének 
leendı székhelye, a weboldal karbantartásának ellátására alkalmazni kívánt társaság, valamint 
az Egyesület könyvelési feladatainak ellátására alkalmazni kívánt társaság vonatkozásában a 
már korábban megvitatottak szerint járt el, és a kapcsolódó ügyleteket annak megfelelıen 
készítette elı.   
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel:  
 
Jelenlevıknek nem volt hozzászólása. 
    

Szavazás, határozathozatal: 
 
Ezt követıen a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség közhasznú Egyesület elnöksége 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot: 
 
    

 



20/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozat: 
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 
szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István igazgatónak az 
Egyesület mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése érdekében tett lépéseirıl 
szóló beszámolóját.  
 
Dr. Kiss István levezetı elnök felkéri Dr. Molnár István Igazgatót, hogy ismertesse a 2. 
napirenden belüli további alpontokat. Dr. Molnár István Igazgató a második napirenddel 
kapcsolatosan beszámol arról, hogy az Egyesületben alkalmazni kívánt személyek 
mindegyike részt vett foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton a szegedi Mediteam 
Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Zrt-nél, amely szervezettel az Egyesület a 
vizsgálatok kivitelezését megelızıen szerzıdést kötött.  
Az igazgató ismertette, hogy az Egyesület könyvelési, illetve könyvvizsgálói feladatainak 
ellátása érdekében ajánlatokat kért, amelyek közül a következıket ítéli a legelınyösebbnek: 

• KÖNYV-ORG Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelısségő 
Társaság; 

• AUDIT-SIGNUM Könyvvizsgáló, Pénzügyi- és Adótanácsadó Korlátolt Felelısségő 
Társaság. 

Ezt követıen az igazgató javaslatot tesz arra vonatkozólag, hogy az Egyesület pénzügyi, 
számviteli és könyvelési feladataival a kecskeméti KÖNYV-ORG Könyvvizsgáló és 
Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaságot bízzák meg. Továbbiakban javaslatot 
tesz arra vonatkozólag, hogy az Egyesület könyvvizsgáló feladataival az elnökségi ülésen 
megegyezettek szerint a szegedi AUDIT-SIGNUM Könyvvizsgáló, Pénzügyi- és 
Adótanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaságot megbízzák. Az Igazgató ismerteti az 
Egyesület internetes oldalának karbantartására alkalmazni kívánt társaságoktól lekért 
árajánlatokat úgymint a Worldcom Informatikai Korlátolt Felelısségő Társaság (1027 
Budapest, Csalogány u. 23-33), az Infotec Informatikai és Információtechnikai Kft. (6722 
Szeged, Attila u.11), és EVISTA Informatikai Korlátolt Felelısségő Társaság (6721 Szeged, 
Juhász Gyula u 18/B.) által kiállított árajánlatokat. Az Igazgató javasolja, hogy az Egyesület 
Internetes oldalának és informatikai hátterének teljes körő szolgáltatására a szegedi székhelyő 
EVISTA Informatikai Korlátolt Felelısségő Társaságával javasol szerzıdést kötni. Ezt 
követıen javasolja, hogy az Egyesület munkaszervezetének elhelyezésére a szegedi 
székhelyő, „UNICOTEC” Universitas Kooperációs Kutatási és Technológia Transzfer 
Centrum Közhasznú Társaság kezelésében lévı Szeged, Kígyó u. 4. sz. alatti 203 m2 
alapterülető irodahelyiségében kerüljön sor. Az Igazgató elıadta, hogy az Egyesület céljainak 
megfelelı kialakítása érdekében szükséges bizonyos átalakítási munkálatokat végezni a 
kiválasztott irodahelyiségben.  Ennek érdekében tárgyalásokat folytatott a sóskúti Tipp-Topp 
Lakás Korlátolt Felelısségő Társasággal, amelynek árajánlatát kedvezınek tartja. Erre 
tekintettel javasolja, hogy az Egyesület irodáinak tervezésével és berendezésével, illetve  
átalakítására vonatkozó feladatok ellátásával az Egyesület a Sóskúti székhelyő  Tipp-Topp 
Lakás Kft.-t bízza meg. Utolsó alpontként az Igazgató ismerteti az elnökségi tagokkal az 
egyesületre vonatkozó pénzkezelési szabályzatot és számviteli politikát.  
    

Hozzászólás, kérdés, észrevétel:  
 
Dr. Kiss István és Dr. Babák Mihály érdeklıdnek a Dél-Alföldi Regionális Innovációs 
Ügynökség Közhasznú Egyesület leendı székhelye felıl. 
 
Az Igazgató tájékoztatja az elnökségi tagokat, hogy az Egyesület székhelye várhatóan 2008. 
augusztus hónaptól kezdıdıen a már említett, 6720, Szeged Kígyó u. 4 sz. alatti irodaház  



lesz. Az Igazgató továbbiakban beszámol az Egyesület új székhelyének irodájával kapcsolatos 
átalakítási tervekrıl, illetve az átalakítással megbízott társaság adatairól. 
 
 
Szavazás, határozathozatal: 
    

Ezt követıen a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség közhasznú Egyesület elnöksége 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat:    
    

21/2008. (V. 29.) számú elnökségi határozat: 
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 
szavazati arányban úgy határoz, hogy 
 

• jóváhagyja az Egyesület munkavállalóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó 
szolgáltatóval, a Mediteam Szeged Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi 
Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal (6722 Szeged, Petıfi Sándor sgt. 39; 
13214258-2-06) megkötött szerzıdést; 

• jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István igazgató útján az Egyesület 
pénzügyi, számviteli és könyvelési feladatait ellátó KÖNYV-ORG Könyvvizsgáló és 
Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társasággal (6000 Kecskemét, Tinódi 
u.14. 2. em. 6; 11036870-2-03) az Elnökségi ülésen elfogadott feltételek mellett 
megbízási szerzıdést kössön; 

• jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István igazgató útján az Egyesület 
könyvvizsgálói feladatait ellátó AUDIT-SIGNUM Könyvvizsgáló, Pénzügyi- és 
Adótanácsadó Korlátolt Felelısségő Társasággal (6791 Szeged, Fölszél utca 24; 
12765160-3-06) az Elnökségi ülésen elfogadott feltételek mellett megbízási szerzıdést 
kössön; 

• jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István igazgató útján az egyesület leendı 
internetes oldalának teljes körő karbantartását és fejlesztését ellátó EVISTA 
Informatikai Korlátolt Felelısségő Társasággal (6721 Szeged, Juhász Gyula u 18/B.) 
az Elnökségi ülésen elfogadott feltételek mellett megbízási szerzıdést kössön; 

• jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István igazgató útján az Egyesület 
munkaszervezetének elhelyezését biztosító „UNICOTEC” Universitas Kooperációs 
Kutatási és Technológia Transzfer Centrum Közhasznú Társasággal (6720 Szeged, 
Kígyó u. 4; 20945428-2-06) az Elnökségi ülésen elfogadott feltételek mellett bérleti 
szerzıdést kössön; 

• jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István igazgató útján az Egyesület az iroda 
kialakításával kapcsolatos tervezési és tanácsadási feladatokat ellátó Tipp-Topp Lakás 
Korlátolt Felelısségő Társasággal (2038 Sóskút, Fı u. 18. 14333224-2-13) az 
Elnökségi ülésen elfogadott feltételek mellett szerzıdést kössön; 

• jóváhagyja az egyesület pénzkezelési szabályzatát és számviteli politikáját.    
 
 
3. napirendi pont: tájékoztató a Régi RIÜ szellemi termékeinek átadásáról 
 
Dr. Kiss István felkéri Dr. Molnár István Igazgatót, hogy számoljon be a 3. napirendi pontban 
megnevezett Régi RIÜ szellemi termékeinek átadásáról. Dr. Molnár István igazgató beszámol 
a régi RIÜ szellemi termékeinek átadására és átvételére vonatkozó feltételekrıl, és beszámol a 
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság (székhely: 6726 Szeged, 
Közép fasor 1-3., képviseletre jogosult: Balogh László ügyvezetı), valamint a Dél-alföldi 



Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület között megkötendı átadás-átvételi 
megállapodásban foglaltakról. Ezt követıen az Igazgató beszámol a DARFÜ Kht. által a 
megállapodás keretében átadásra kerülı immateriális javakról és tárgyi eszközökrıl.     
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel:  
 
Jelenlevıknek nem volt hozzászólása. 
 
Szavazás, határozathozatal: 
    

Ezt követıen a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség közhasznú Egyesület elnöksége 
egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:    
 
22/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozat: 
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os 
szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István igazgatónak a régi RIÜ 
szellemi termékeinek átadásáról és átvételérıl szóló beszámolóját. 
 
 
 
 
Ezt követıen Dr. Kiss István levezetı elnök egyéb napirendi pont, és hozzászólás nem lévén 
berekeszti az elnökségi ülést és megköszöni a részvételt. 
 
 
 
Szeged, 2008. június 10. 
 
 
 
 
 
 
       Babák Mihály                 Dr. Kiss István 
jegyzıkönyv hitelesítı                                                           levezetı elnök 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fölk Renáta 

   jegyzıkönyvvezetı 


