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Napirendi pontok és döntések: 
 

1. Közgyőlés elıkészítése: 
Az Elnökség megtárgyalta a 2009. április 25-re tervezett közgyőlés napirendi pontjait. 
Helyszín: a XIII. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ (1138 Budapest Karikás 
Frigyes u. 12.) A közgyőlésre a meghívók idıben postázásra kerültek. 
Elkészült a végleges fıkönyvi kivonat, ez az alapja mérlegbeszámolónak. A könyvelı 
minden adatot rendelkezésre bocsátott a közhasznúsági jelentéshez. A 
felügyelıbizottság elvégezte a szükséges ellenırzést.  

2. Ingatlanvásárlás:  
Rendszeres tanfolyamaink helyszíne (Budapest XIII. kerületi PSZK) megszőnik, a 
lekötött megtakarításaink befektetése érdekében felmerült egy önálló oktatóterem 
megvásárlása. A kerületi ingatlanajánlatokat áttekintettük, az elnökség több ingatlant 
megtekintett.  
Döntés: ingatlanvétel, mely a közgyőlés egyik napirendi pontja lesz. Az elnökség 
felhatalmazza a fıtitkárt, hogy a XIII. ker. Pannónia u. 35-27. pillanatnyilag 
kiválasztott ingatlanra értékbecslést kérjen, és ennek függvényében árajánlatot tegyen. 

3. Versenyek: 
A fıtitkár beszámolt a Kozma László Alkalmazói Verseny 2009. március 21-én 
megtartott regionális fordulójáról. 13 helyszínen sikeresen lezajlott a verseny. Az 
eredményeket április 20-ig kitesszük a honlapunkra. A verseny megrendezéséhez 
450000,- Ft-ot nyertünk pályázaton, a döntın várhatóan az OH által kiküldött szakértı 
monitorozni fog.  
A jövı tanévben – továbbra is – a LOGO verseny egyik kiírójaként veszünk részt, a 
versenybizottságba ISZE-tagot delegálunk. Az idén a döntıbe jutott versenyzıknek 
könyvjutalmat ajánlunk fel.  

4. Bognárné Pálvölgyi Márta ismertette a netTeam-Magyarország Zrt. által ajánlott 
Kontroller iktató, ügyiratkezelı rendszer terjesztési ajánlatát. 
Döntés: felvesszük a kapcsolatot más civil szervezetekkel, és együtt próbáljuk 
megoldani a törvényben elıírt elektronikus nyilvántartási kötelezettséget. 

5. Az elnökség jóváhagyta Takácsné Lizák Gabriella támogatási kérelmét, sikeresen 
befejezett elsı féléve alapján (Szent István Egyetem Andragógia alapszak). A második 
félévben is 80%-os tandíjtámogatásban részesítjük.  

6. Az Elnökség döntött 4 új tag felvételérıl (Oláh Ildikó, Soproniné Molnár Margit, 
Daróczi József, Balogh Gáborné). 

7. A következı vezetıségi ülés idıpontját a közgyőlésen jelöljük ki. 


