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TITKÁRI BESZÁMOLÓ

az ONIK Egyesület 2009. évi tevékenységéről

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 elnökkel eljártam a fent említett

kötelezettségeknek megfelelően az alábbiakban idősorrendben:

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

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

számot.

• Megkerestük az Egyesület működéséhez és felépítéséhez legjobban alkalmazkodó és 

legjobb ajánlattal rendelkező bankot és megnyitottuk a folyószámlánkat.

• Bejelentettük az Egyesületet székhelyén a helyi iparűzési adóra.

• Kidolgoztuk az Elnökséggel az Egyesület tagjai által segítve az Egyesület Szervezeti és 

Működési Szabályzatát.

• Kerestünk egyesületekre specializálódott könyvelőt, akivel az első negyedéves közös 

munka után nagyon meg vagyunk elégedve.
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• Felkutattunk tagjelölteket és segítettük az ELTE Helyi Szervezet megalakulását.

• A  könyvelővel  való  egyeztetések  alapján  kialakítottuk  az  Egyesület  Számviteli 

Politikáját,  Számlarendjét,  Értékelési  Szabályzatát,  Leltározási  Szabályzatát, 

Pénzkezelési Szabályzatát és Selejtezési Szabályzatát.

• Kialakítottuk  az  ipari  szereplők  számára  együttműködési  lehetőségeinket, 

elkészítettük az erről szóló dokumentumot.

Ezek mellett eleget tettem az alapszabályban foglalt kötelességeimnek:

• Segédkeztem a Helyi Szervezetek megalakulásában, és minden az egyesületet érintő 

operatív feladatot ellátta. 

• Folyamatos  kapcsolatot  tartottam  az  elnökség  tagjaival,  ezzel  is  elősegítve  az 

egyesület gördülékeny és gyors fejlődését.

• A 2009-es évben nem volt küldöttközgyűlés.

• Az Elnökség rendszeres összehívását az egyesület Elnöke, Megyesi Emil Szilárd látta 

el. Az Elnök, Megyesi Emil Szilárd már kezdeményezte az alapszabály ezen pontjának 

módosítást.

• Az  elnök  akadályoztatása  esetén  mind  az  elnökségben  mind  a  Helyi  Szervezetek 

munkájában  elláttam  a  feladatot,  hogy  a  szervezet  továbbra  is  akadályok  nélkül 

működjön.

• Folyamatosan beszámolókat írtam az ONIK Egyesület életében történő változások, 

illetve  az  egyesület  munkáságát  érintő  történésekről  az  egyesület  elnöksége  és  a 

Helyi Szervezetek részére.

Ezek mellett:

• Az egyesület arculat kialakítását segítettem, ügyelve arra, hogy az elfogadott logó és 

a megjelenés mind offline, mind online kiadványokon megfelelő legyen.

• Törekedtem arra, hogy az egyesület minél több szakmai és nem szakmai cégekkel is 

kapcsolatba kerüljön és hosszú távú kapcsolatot alakítson ki velük.

• Segítetem  a  Helyi  Szervezetek  tisztségviselőinek  és  tagjainak  a  szervezetük 

irányításában, működésében és szakmai támogatásában.
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2010-es tervek:

• Támogatni és segíteni az újabb Helyi Szerveztek megalakulását.

• A meglévő Helyi  Szervezetek működésének segítése,  programok szervezése,  újabb 

tagok felvételének elősegítése.

• Az üzleti partnerekkel pozitív végkimenetelű megbeszélések lefolytatása.

• Még  nagyobb  figyelmet  fordítok  az  ONIK  Egyesület  bármilyen  megjelenésének  a 

minőségére és tartalmára, hogy az egyesület arculatát az elvárások szerint tüntessük 

fel.

• A honlap kinézetének és a tartalmának felügyelete, frissítése és naprakésszé tétele.

• Törekedni a Helyi  Szerveztek közötti  zökkenésmentes és jó kapcsolat kialakítására, 

illetve segíteni a leendő Helyi Szervezeteknek a beilleszkedésben.

Kérném a Tisztelt Küldöttközgyűlést a titkári beszámoló elfogadására.

Kelt: Kistarcsa, 2010. március 28.

Köszönettel: Kalmár Lajos
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