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TITKÁRI BESZÁMOLÓ 
 

az ONIK Egyesület 2011. évi titkári tevékenységéről 
 
 
Tisztelt Küldöttközgyűlés! 
 
 
A 2010. év után is hasonlóan termékeny és munkában gazdag év van a hátunk 
mögött. A 2010. év után is az ONIK Egyesület által szervezett rendezvényeknél 
szakmai, előkészítő és szervező munkákban titkári minőségemben aktívan részt 
vettem. 
 
Eleget tettem az Alapszabályunkban foglalt kötelezettségeimnek: 
 

- Minden, az Egyesületet érintő operatív feladatot elláttam. 
- Folyamatosan kapcsolatot tartottam az elnökség tagjaival, ezzel is 

elősegítve az egyesület gördülékeny és gyors fejlődését 
- Összehívtam a 2011. évi rendes Küldöttközgyűlést 
- Vezettem a jegyzőkönyveket az Elnökség azon ülésein, melyen részt 

vettem, és a Küldöttközgyűlésen. 
- Az elnök akadályoztatása esetén mind az elnökségben mind a Helyi 

Szervezetek munkájában elláttam a feladatot, hogy a szervezet továbbra 
is akadályok nélkül működjön. 

- Az ONIK Egyesület levelezését intéztem és iktattam. 
- Vezettem a tagnyilvántartást. 
- Vezettem a Határozatok Könyvét. 

 
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. 

- Az Egyesület hivatalos honlapjának kinézetének és tartalmának 
kialakításában és a tartalom folyamatos ellenőrzésében aktívan részt 
vettem, ezek mellett az Egyesület egyéb megjelenési felületeinél 
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(Facebook, Twitter, g+, LinkedIn, Foursquare) is ugyanezeket a folyamatokat 
hajtottam végre.  

 
2012-es tervek: 
 

- Egyesület 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. 

- Új Helyi Szervezetek felkutatása, létrehozás, segítése. 
 
Kérném a Tisztelt Küldöttközgyűlést a titkári beszámoló elfogadására. 
 
Kelt: Kistarcsa, 2012. január 09. 
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