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Tisztelt Küldöttközgyűlés!

Alapszabályunk  értelmében  összehívott  Küldöttközgyűlésünk  fő  témája  a  2009.  évi 

tevékenységről  szóló  beszámolók,  közhasznúsági  jelentés  és  mérleg  ill.  a  2010.  évi 

program és költségvetés megvitatása és elfogadása.

Egyesületünk  tagjai  az  Egyesület  központi  levelezőlistáján  folyamatos  tájékoztatást 

kaptak  az  alapítási  folyamat  előrehaladásáról,  a  jogszabályi  és  alapszabályi 

kötelezettségek  teljesítéséről.  Mint  ismeretes,  az  Egyesületet  2009.  október  21-én 

jegyezte  be  a  Pest  Megyesi  Bíróság  jogerősen,  előtte  az  ismételt  Alakuló 

Közgyűlésünkön,  2009. szeptember 9-én fogadtuk el a hiánypótláshoz szükségeseket.

A jogerős bejegyzés után Megyesi Emil Szilárd elnök és Kalmár Lajos titkár eljárt a fent 

említett kötelezettségeknek megfelelően az alábbiakban idősorrendben:

• Bejelentették az Egyesületet az APEH-hoz, kaptunk adószámot.

• Bejelentették az Egyesületet a Központi Statisztikai Hivatalhoz, kaptunk ún. KSH 

számot.

• Megkeresték az Egyesület működéséhez és felépítéséhez legjobban alkalmazkodó 

és legjobb ajánlattal rendelkező bankot és megnyitottuk a folyószámlánkat.

• Bejelentették az Egyesületet székhelyén a helyi iparűzési adóra.

• Kidolgozták  az  Elnökséggel  az  Egyesület  tagjai  által  segítve  az  Egyesület 

Szervezeti és Működési Szabályzatát.

• Kerestek  egyesületekre  specializálódott  könyvelőt,  akivel  az  első  negyedéves 

közös munka után nagyon meg vagyunk elégedve.

• Részt vettek a Debreceni Helyi Szervezet megalakulásában.

• Felkutattak tagjelölteket és segítettük az ELTE Helyi Szervezet megalakulását.

• A könyvelővel  való egyeztetések alapján kialakították  az Egyesület  Számviteli 

Politikáját,  Számlarendjét,  Értékelési  Szabályzatát,  Leltározási  Szabályzatát, 

Pénzkezelési Szabályzatát és Selejtezési Szabályzatát.
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• Kialakították  az  ipari  szereplők  számára  együttműködési  lehetőségeinket, 

elkészítettük az erről szóló dokumentumot.

Mindezeken túl 

• a  Gazdasági  és  a  Helyi  Szervezetekért  Felőlős  Elnökhelyettesek  folyamatosan 

keresnek az Egyesület által pályázható pályázhatokat.

• a  Szakmai  Elnökhelyettes  egy  országos  rendezvény  szervezésének  Egyesület 

számára való átadásában informálódik

Nyilvános összejövetelek

Közgyűlések

A  2009.  évben  az  Alakuló  és  az  Ismételt  Alakuló  Közgyűléseket  tartottuk  2009. 

augusztus 7-én és szeptember 9-én.

Elnökségi ülések

4 Elnökségi ülést tartottunk a 2009-es évben, november 1-én, november 11-én, december 

15-én és december 29-én.

Az elnökségi üléseken elfogadtuk az Egyesület Debreceni és ELTE Helyi Szervezeteinek 

megalakulását, melyhez új tagokat is vettünk fel.

Kérem a Küldöttközgyűlést a beszámoló elfogadására!

Kistarcsa, 2010. március 29.

Megyesi Emil Szilárd

ONIK Egyesület elnök
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