
Emlékeztető
az ISZE elnökségi ülés éről

Helyszín: 1133 Budailest' Kárpát u. 11. 1/8.
Dátum: 2021.03.1|..én 18:00 őra_ online Teams rendszerben
A napirendi pontok:

L a 2020-as beszámo|ó közgyűlés összehívása a vírus he|yzetre is tekintette|. ldőpontok
kije|ölése. Mérleg eJőzetes megismerése.
E|őadó: Bánhídi Sándorné főtitkár
Közgyiílés formája: kijárási tila|om fe|oIdása esetén jeIen|éti; további szigorító
intézkedések esetén on I i ne-konta kt jeIen |ét, írásbeIi szavazássa |.
Javaso|t időpont: 2o2I.o5.22. szombat; online jelen|éti esetén is.

2' A közgyű|és napirendjének meghatározása
Levezető EInök megválasztása
Jegyzőkönywezető és 2 fő hiteIesítő megvá|asztása
Beszámo|ó a 2a2o. évi tevékenységrő|
A fe|ügye|őbizottság jeIentése a 2020. évi tevékenységrő|
^ 2o2o. évi mér|eg és közhasznúsági jeIentés e|fogadása
^202L. évi kö|tségvetés terve
Egyebek - határozathozataI né|kü|: p|.: Digitá|is ku|túra tantárgy bevezetése, és tárgyi
személyi feItéteIei nek követelményeirő| vé|eményaIkotás

3. Az E|nökség megbízza a főtitkárt, hogy ügyvédi közreműködésseljárjon e| az A|apszabály
módosítása tárgyában. Cé|ja: hogy a kijárási kor|átozás vagy o|yan helyzet kia|aku|ása
idején lehessen on-line-kontakt közgyű|ést tartani.

4. A K+F projektünk helyzete, további teendők meghatározása - cé|ja a digitá|is oktatásra
való áttérés módszertani tapasztaIatainak feIdoIgozása, finanszírozás: FÜlöp Márta
Marianna, Tauber Norbert, Bánhidi Sándorné

5. Tájékoztatók:
Konzorcíum a|apítása a K|FÜ-ve|, ÉrdiTankerü|ettel közös pá|yázat írásra (Tauber Norbert
rövid összefog|alója aIapján), határozattaI

6. A Kivá|ó Tehetségpont cím megvédésre való fe|készü|és (2o2L. ősz) Fü|öp Márta
Mar ianna e|n ök

7. Egyebek:
MI Kihívásban va|ó részvétel Bánhidi Sándorné
lnspiráció cikkek gyűjtése, 10 éves az|SZE Tehetségpont visszatekintés Lakosné
Makár Erika szerkesztő/aIeInök

Jelen vannak:
Fülöp Márta Marianna (elnök)
Bánhidi Sríndorné (főtitkar)
Lakosné Makár Erika (alelnök)

: Jv1ucsina Gábor Csabané (alelntik)
.Tauber Norbert (alelnök)

}íúározat: Az Elnökség egyhangúan döntött arról, hogy a 2020. évi beszrímoló közgnitést
202|.05,22.én, szombatra hívja össze, azitt javasolt napirenddel.
Határozat száma: 202I l 1 .
Az Elnökség úgy határozott, hogy konzorciumi partnerekkelegyütt pá|yázatotnffit be
A jelentős szellemi hozzóodott értéket tartalmazó, új, piacképes termiékek és szotgóltatósok,
technológiók, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítósóra kiírt Vinop-2.7.2.21
pólyőzatra'
Határozat száma: 2o2L/2.


