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JEGYZİKÖNYV 
 

amely 
a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség  

Közhasznú Egyesület 
(DA-RIÜ Khe.) 

  
Ellenırzı Bizottságának 

(a továbbiakban: Bizottság vagy EB) 
 

2009. május 22-én megtartott ülésérıl 
készült 

 
Az ülés helyszíne: 
 

• a DA-RIÜ Khe. munkaszervezetének mőködési helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. III. 
emeleti tárgyalója. 

Az ülés megnyitása 
 
Dr. Mogyorósi Péter, mint a Bizottság elnöke, köszöntötte a megjelenteket, ezt követıen a 
bizottsági ülést - 9:30 órai kezdettel - megnyitotta. 
 
Az ülésen megjelentek:           
 

- dr. Mogyorósi Péter a Bizottság bizottsági elnöke; 
- dr. Danyi József bizottsági tag; 
- dr. Molnár István igazgató; 
- dr. Varga Péter László projektmenedzser. 

 
• Dr. Mogyorósi Péter bizottsági elnök az ülés megnyitását követıen - miután a 

jelenlévıket megszámlálta - megállapította, hogy az ülés szabályszerően lett 
összehívva, azonban nem jelent meg valamennyi bizottsági tag, Glózik Klára 
bizottsági tag hiányzik, ezért a Bizottság határozatképtelen. 

 
• Dr. Molnár István igazgató arról tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Glózik Klára 

bizottsági tag – külföldi elfoglaltság miatt – nem tudott az ülésen megjelenni, 
képviselettel való helyettesítésnek pedig – az Alapszabály rendelkezései értelmében – 
nincs helye. 
 

• Dr. Mogyorósi Péter elnök és dr. Danyi József bizottsági tag együttesen azt javasolták 
dr. Molnár István igazgatónak, hogy az 1. projektévre vonatkozó beszámolót a 2009. 
június 30-áig tartó idıszakban bekövetkezı változásokkal ki kell egészíteni; továbbá a 
kész anyagot - véleményezés céljából - elektronikus úton meg kell az egyesületi 
tagoknak küldeni.  
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• Dr. Mogyorósi Péter elnök jelezte a jelenlévıknek, hogy az elektronikus úton 
küldendı beszámolóhoz kapcsolódóan fel kell hívni az érintettek figyelmét arra, hogy 
a hivatkozott dokumentum tárgyában lehetıség van annak Közgyőlésen való 
megvitatásra, ha a Közgyőlés összehívását az Alapszabályban megjelölt számú 
egyesületi tag kezdeményezi. 
 

• Dr. Mogyorósi Péter, mint levezetı elnök megállapította, hogy egyéb elıterjesztés 
nem volt, ezért – 9:25 órakor - berekesztette az Ellenırzı Bizottság ülését. 

 
 
 
 
……………………………….               ………………….………… 
Dr. Mogyorósi Péter EB elnök               Dr. Danyi József EB tag              
jegyzıkönyv hitelesítı                            jegyzıkönyv hitelesítı 

 
 
 

…..……………………. 
Dr. Varga Péter László 

            projektmenedzser 
            jegyzıkönyvvezetı 


