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A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület tagjainak részére 
 
Tárgy: meghívó a közgyőlési ülésre   
 

Tisztelt egyesületi Tagok! 
 
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (6726 Szeged, Közép fasor 1- 
 
3.) – a továbbiakban: Egyesület-igazgatója tisztelettel meghívja az egyesületi tagokat az Egyesület 
 

Közgyőlésére, 
 
amelyet 2009. május 22. napján, péntek délelıtt 10:00 órakor, a munkaszervezet székhelyén, a 6720 Szeged, Kígyó 
utca 4. szám alatti címen az épület földszinti elıadótermében tartunk meg. 
 
A tervezett napirendi pontok az alábbiak:  
 

1. ,,A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008-2011 közötti mőködésének támogatása” címő, ,,RIU_07-
DA_RIU07” azonosítókódú pályázati projekt megvalósulásának elsı évre vonatkozó szakmai és pénzügyi 
beszámoló ismertetése és elfogadása; 

 
2. az új társelnök személyének megnevezése és megválasztása, az Alapszabály módosítása és dr. Molnár István 

igazgató utasítása a változások mielıbbi bírósági átvezetése érdekében; 
 

3. az új Pénzkezelési Szabályzat ismertetése és elfogadása; 
 

4. a személygépkocsi bérletére vonatkozó szerzıdés tervezet jóváhagyása; 
 

5. a 2008. évre vonatkozó Közhasznúsági Jelentés tervezet elfogadása; 
 

6. egyéb (tagdíj részbeni visszatérítése, a tagok szakmai hozzájárulása az egyesületi tevékenységhez, a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerzıdések értékelése).   

 
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. Felhívjuk a tisztelt egyesületi 
tagok figyelmét, hogy a jelen Közgyőlés akkor lesz határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az 1 órával késıbbi idıpontra összehívott megismételt Közgyőlés akkor határozatképes az 
eredetileg meghirdetett napirendi pontokban, ha azon a tagok több mint a fele jelen van.   
 
Tisztelettel arra kérek minden egyesületi tagot, hogy ezt az e-mailt, valamint a postai úton elküldött meghívót 
szíveskedjen vagy e-mailen, vagy pedig telefonon visszaigazolni. 
 
Szeged, 2009. május 7. 
       

Tisztelettel: 
 
          Dr. Molnár István sk. 
                igazgató 
             DA-RIÜ Khe. 


