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Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnökségi Tagjainak részére 

Tárgy: Az elnökségi ülés helyszín és idıpont módosítása!  

Továbbítva: E-mailen  

 

Tisztelt Elnökségi Tag! 

 

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (6726 Szeged, Közép fasor 1-3.) – a 

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

 

Elnökségi ülésére, 

 

amelyet 2008. május 28. napján, délután 13:00 órakor, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 

egyesületi tag székhelyének ( 6000 Kecskemét, Vörösmarty u.12 ) tárgyaló termében tartunk meg. 

Az Elnökségi ülés tervezett napirendje: 

(i) beszámoló az Egyesület mőködéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése érdekében tett 

lépésekrıl, ennek keretében 

• a betölteni kívánt pozíciókra beérkezett önéletrajzok ismertetése; 

•  az igazgató által kiválasztott jelentkezık bemutatása (önéletrajzok, valamint egyetemi, illetve egyéb 

képzés keretei között megszerzett bizonyítvány, oklevél másolata); 

(ii) a munkavállalókkal megkötni kívánt munkaszerzıdések, munkaköri leírások és az Mt. 76.§ (8) 

bekezdése szerinti tájékoztatások jóváhagyása;  

(iii) beszámoló az Egyesület mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése érdekében tett 

lépésekrıl és az ezek végrehajtását biztosító szerzıdések megvitatása és jóváhagyása, ennek keretében 

• az Egyesület munkavállalóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó szolgáltató és az azzal 

megkötni kívánt foglalkozás-egészségügyi szerzıdés jóváhagyása; 

• az Egyesület pénzügyi, számviteli és könyvelési feladatait ellátó szolgáltató és az azzal megkötni 

kívánt megbízási szerzıdés jóváhagyása; 

• az Egyesület könyvvizsgálói feladatait ellátó szolgáltató és az azzal megkötni kívánt megbízási 

szerzıdés jóváhagyása; 



• az Egyesület leendı internetes oldalának teljes körő szolgáltatását ellátó szolgáltató és az azzal 

megkötni kívánt megbízási szerzıdés jóváhagyása; 

• az Egyesület munkaszervezetének elhelyezését biztosító bérleti szerzıdés jóváhagyása; 

• az iroda kialakításával kapcsolatos tervezési és tanácsadási feladatokat ellátó szolgáltató és az azzal 

megkötni kívánt szerzıdés jóváhagyása; 

• az Egyesület pénzkezelési szabályzatának és számviteli politikájának elfogadása; 

(iv) Tájékoztató a Régi RIÜ szellemi termékeinek átadásáról; 

(v) egyebek. 

 

Kérjük, levelünk érkezésének válasz e-mailen történı visszaigazolását. 

 

Szeged, 2008. május 9. 

 

 

 

 

 Tisztelettel: 
 
 

 

 Dr. Molnár István 
 igazgató 
 DA-RIÜ KhE. 
 


