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Az Egyesület 2018. május 30-i beszámoló közgyűlésének határozata. 

 
 Az 1/2018. számú közgyűlési határozattal 13 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, személyenként külön-külön nyílt szavazással megválasztotta a közgyűlés alábbi 

tisztségviselőit:  

Levezető elnöknek: Olajos Árpád Györgyöt, 

 jegyzőkönyv vezetőnek: Kalmár István Sándort 

jegyzőkönyv hitelesítőknek: Kiss Rozáliát és Rácz Attilát  
 

A 2/2018. számú közgyűlési határozattal 13 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és ellen-

szavazat nélkül, nyílt szavazással egyetért a napirendi pontok módosítás szerinti sorrendben, a 2. és 4.  

napirendi pontok együtt utolsóként történő megtárgyalásával. 
 

A 3/2018. számú közgyűlési határozattal 13 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták az Egyesület 2017. évi pénzügyi beszámolóját a 

szöveges kiegészítővel és a közhasznúsági melléklettel. 
 

A 4/2018. számú közgyűlési határozattal 13 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták az Egyesület Adatvédelmi és adatkezelési 

Szabályzatának 2018.május 25. napjával történő hatályba léptetését azzal a kiegészítéssel, hogy a 

Szabályzat módosítása az Egyesület Elnökségének hatáskörébe tartozik. 
 

Az 5/2017. számú közgyűlési határozattal 13 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták az Egyesület 2018. évi programját és költségvetését. 

A 6/2017. számú közgyűlési határozattal 13 fő egyhangú támogató szavazatával, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással elfogadták, hogy 2018. augusztus 31-ig készítsék elő az 

Egyesület tisztújítását, és 2018. november hónapban hívják össze az Egyesület jövőjét és tisztújítását 

meghatározó közgyűlést. 

 

* * * 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Az Integritás Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet az Egyesület elnöki tisztségének 

betöltésére, melyet a jelenlegi elnök mandátumának lejárta indokolja. 

A tisztség betöltése a tisztújító közgyűlés támogató döntése alapján lehetséges. 

 

Az elnök feladata a 17 éve folyamatosan működő Közhasznú Egyesület tevékenységének 

koordinálása, különös tekintettel a felsorolt operatív feladatok ellátására. 

 

A pályázat formájára megkötés nincs. 

A pályázó a jelenlegi elnökkel történő elbeszélgetést követően az elnöki tisztségre jelölő lap 

elfogadó aláírásával vállalja a jelölést, majd a közgyűlés megerősítő döntése alapján az 

Egyesületek működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt felelősséggel tartozik az elnöki 

tisztség ellátásáért. 

A pályázatnál előnyt jelent a civil szervezettel kapcsolatos gyakorlat, mert erre vonatkozó 

jogszabályi, gazdálkodási, szervezési és számítógép felhasználói ismereteket a jelölésre 

kerülő személynek a betanulási időszak alatt meg kell szereznie. 
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A pályázat az alábbi módon nyújtható be: 

 

Szóban: a 30 / 495 – 0345 telefonon 

Postai úton: az Integritás Közhasznú Egyesület 6791 Szeged, Ocskó utca 12. címére 

Interneten: az olajos_arpad@freemail.hu postafiókra 

 

További információ a 30 / 495 – 0345 telefonon kérhető. 

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. augusztus 6. hétfő 

A jelölt betanulási időszaka: 2018. december 31-ig. 

A tisztújító közgyűlés 2018. november hónap 

 

Az Egyesület operatív feladatai 

 
Kapcsolat hatóságokkal 

    NAV és Szeged város Adóhivatala (adózást, és havi bevallást a könyvelő végzi) 

    Törvényszék (egyesületeket nyilvántartó bíróság) 

    KSH  (éves tevékenységről adatszolgáltatás) 

Testületi ülések, közgyűlés (meghívó, előterjesztés, jegyzőkönyv) 

Pályázatok (Írás, szervezés, lebonyolítás, beszámolás) Szeged Város, NEA, 

Gazdálkodás (Ktg vetés készítés, felhasználás, beszerzések intézése, beszámolás) 

Banki ügyek (aláírás bejelentés, utalás, E-bankolás) 

Cégkapu ügyek (könyvelővel közös ellátás) 

Együttműködés a könyvelővel, mérlegbeszámoló készítés egyeztetés 

Országos Bírósági Hivatalba pénzügyi mérleg elektronikus felterjesztés 

SZJA1% felhívás, támogatás, felhasználás, NAV felé jelentések 

Tagdíj ügyek, beszedés 

Önkormányzati Karácsonyi csomag-akció lebonyolítás 

Sokszorosítás, fénymásolás (Hírlevelek, előterjesztések, felhívások) 

Postázás 

Hírlevél szerkesztés 

Felhívások, tájékoztatók közzététele 

Információs táblák karbantartása 

Honlap tartalom szerkesztés (karbantartását az informatikus végzi) 

Egyesületünk fejlesztése, stratégia követés  

Adatbiztonsági előírások betartása 

Egyesület képviselete, együttműködés partner, támogató szervekkel:  

Szeged Város Fogyatékosügyi Fóruma 

Család és Gyermekjóléti Központ 

Pszichiátriai Klinika, 

Pszichiátriai.Rehabilitációs Osztály 

Pszichiátriai Ambulancia 

Ébredések Alapítvány 

Lélekben Otthon Alapítvány 

Értelmi Fogyatékosok Bács, Békés, Csongrád megyei szervezetei  

Önkéntes foglalkoztatás  

Kreatív és Hanghalló csoport foglalkozások hetente 

Igény szerint szabadidős rendezvények szervezése  
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 A Hírlevelet szerkesztette: Olajos Árpád György elnök Telefon: (30)  495 – 0345,   Email cím: integritaskhe@gmail.com  
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