
  

  

 
 
 
Dél-alföldi Regionális Innovációs  
Ügynökség Közhasznú Egyesület 
6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 
 
 
Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület tagjainak részére 
 
Tárgy:  Közgyőlési idıpont módosítás 
Továbbítva: E-mailen és postai úton 
 
 
 
 
Tisztelt Egyesületi Tag! 
 
 
Ezúton tájékoztatunk minden Tisztelt egyesületi Tagot, hogy a Dél-Alföldi Regionális Innovációs 
Ügynökség Közhasznú Egyesület által tervezett 2008. szeptember 19-i közgyőlési ülésen a Tagok 
visszajelzéseibıl következtetve az Egyesületi Tagok több mint fele nem tud részt venni.  
 
Mivel a Közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele jelen van és 
kiemelkedı jelentıségő napirendi pontok megvitatását tervezzük, a tagokkal folytatott telefonos 
egyeztetések alapján javasoljuk az ülés napjának késıbbi megtartását. 
  
Fentiekre tekintettel a DA-RIÜ Khe. Igazgatója tisztelettel meghívja Önöket a közgyőlés következı 
ülésére, amelyet 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órától, a munkaszervezet székhelyén, 6720 
Szeged, Kígyó utca 4 sz. alatti földszinti tárgyalóteremben tartunk.  
 
 
A Közgyőlés napirendi pontjai változatlanok. 
 
 
A Közgyőlés tervezett napirendje:  
 
(i) beszámoló az Egyesület eddigi tevékenységeirıl, ennek keretében 

• beszámoló az Egyesület mőködéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése 

érdekében tett lépésekrıl;  

• beszámoló az Egyesület mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése 

érdekében tett lépésekrıl és az ezek végrehajtását biztosító szerzıdések megkötésérıl; 

 

 

 



  

  

 

(ii) beszámoló a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkatervében meghatározott       

      feladatokkal kapcsolatos eddigi lépéseirıl, ennek keretében 

• a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkaterv szerinti feladatok végrehajtásának 

elıkészítése; 

• a munkaterv szerinti feladatok végrehajtásához szükséges jogszabályok hátterének 

áttanulmányozása; 

• belsı felelısök kijelölése a feladatok ellátására; 

• operatív feladatok megtervezése; 

• közbeszerzés;  

• utalványozási rend felülvizsgálata, pénzkezelési szabályzat kiegészítése;  
• tisztségviselık díjazásának megvitatása; 

(iii) beszámoló a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), 2008. július 29-én 

Egyesületünknél tett látogatásáról; 

(iv) egyebek. 

 

Határozatképtelenség esetén az egy órával késıbbi idıpontra összehívott megismételt Közgyőlés 
akkor is határozatképes az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban, ha azon a tagok legalább 
20%-a jelen van. 
 
Amennyiben a Tag személyes megjelenés helyett meghatalmazott útján kíván részt venni a 
Közgyőlési ülésén, kérjük, hogy a jelenlévı meghatalmazott a szabályszerő írásbeli meghatalmazását 
a helyszínen csatolja.  
 
Kérjük, levelünk érkezésének válasz e-mailen történı visszaigazolását. 
 
Szeged, 2008. szeptember 09. 
 

     

 

   Tisztelettel: 
 
 
 
         Dr. Molnár István 
               Igazgató 
            DA-RIÜ KhE.   
 
 


