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Jegyzőkönyv
1. Napirendi pontok (megegyeznek a jelen Jegyzőkönyv (JK) pontjaival) Igen: 3
A további pontok 3 Igen szavazattal kerültek megszavazásra.

2. Green Belt projekt (EUs) forrásainak 2007-2008–ban kellett volna befolyni. Egy rész folyósítása
azonban késett. Klub ezt úgy oldotta meg, hogy alapítói kölcsönt nyújtottak be az alapítók 4 millió
forint feletti összegben. Kérjük a helyzet pontos tisztázását. Mikorra várható a projektpénz?
3. Magas a rövid lejáratú kölcsönök állománya: 7.550.999 Ft (4512 fők.sz). Mi ennek az oka?
4. A bérköltség 2008-ban jelentősen megemelkedett. 230 ezerről 1millió 300 ezerre. Milyen terve van a
Klubnak, hogy kigazdálkodja az évi 13 millió forint bérköltségét?
5. Kérjük Erdős Zoltán munkaszerződését.
6. 8292 fők..szám: tanácsadás, szakértői költség 9.819.200 Ft. Szerződésekkel alátámasztottak-e,
teljesítések igazolva vannak-e? Kérjük a szerződéseket, a teljesítések bemutatását írásbeli magyarázattal
és mellékletekkel. Legnagyobb összegek: Geomark Kft 3millió 600 ezer Ft., Dr. Makó Emese 1 millió
560 ezer Ft., Adamas Stúdió 1 millió 608 ezer Ft. stb. Kérjük. Hogyan lettek kiválasztva a szerződő
felek?
7. A bevételek (támogatások) elhatárolásának ellenőrzéséhez kérjük a szerződéseket. A szerződések
alapján az évek közötti elhatárolások megfelelőek? (391 fők..sz., 4812 fők..sz. ill. 975. fők. sz. )
8. A könyvelés (2008. évi Beszámoló is) koherens és átlátható.
9. Pénztár leltározva, 2008. december 31-i állapot rendben.
10. APEH folyószámlák rendben.
11. Hol tart az önkormányzatokkal folyó munka? A Szakértői megbízások státusza? Eddig csak a
Fővárostól és a második kerülettől folyt be pénz. Hol tart a többi egyeztetés, milyen bevételek
várhatóak ezen a téren?
12. Kérjük a projektekről a részletes beszámolót.
13. Kérjük, a projektekről a honlapon gondozzák a hiányos oldalakat, folyamatosan és rendszeresen
aktualizálják a projektek történéseit, eredményeit.
14. Kérjük, minden konferencia után a honlapra kerüljön fel, miről szólt a konferencia, milyen hasznai és
eredményei lehetnek a jövőben, mit tett hozzá a Klub a konferenciához.
15. Fel van-e a Klub készülve, van-e stratégiája a gazdasági válság esetlegesen a Klubot is elérő hatásainak
kezelésére?

