1. napirend

Előterjesztés
a Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnökségi ülésének
2021. október 13-i ülésére
Tárgy: Beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről
Előterjesztő: Koloh Tamás elnök
Tájékoztatom a Tisztelt Elnökségét, hogy az előző Elnökségi ülés óta az alábbi események történtek:
1. Adminisztrációs, ügyviteli feladatok ellátása: iktatás, nyilvántartások vezetése,
könyvelőkkel történő egyeztetés, stb.
2. Pályázati feladatok
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00726
2021.05.06.: Paksi Városi Csónakház ingatlan belső közösségi helyének bővítése beruházás
megvalósítása, a munka átvétele
2021.05.06.: Hingl János ev. 2. részszámla dokumentációjának egyeztetése
2021.06.01.: Govern-Soft Kft. vállalkozói szerződésének előkészítése, aláírási időpont
egyeztetése
2021.06.07.: Időközi kifizetési igény benyújtása
2021.06.15.: Időközi kifizetési igény hiánypótlási felhívása (MÁK)
2021.06.15.: Szállítói szerződés rögzítés (adminisztrációs feladat)
2021.06.23.: Időközi kifizetési igény hiánypótlásának összeállítása és megküldése
2021.06.29.: Időközi kifizetési igény tisztázó kérdés (MÁK)
2021.07.01.: Szerződésmódosítási igény megküldése
2021.07.04.: Szakmai beszámoló összeállítása
2021.07.05.: Tisztázó kérdés megválaszolása időközi kifizetési igény kapcsán
2021.07.07.: Időközi kifizetési igény jóváhagyása (MÁK)
2021.07.09.: Szerződésmódosítási igény hiánypótlási felhívása (MÁK)
2021.07.12.: Szakmai beszámolós összeállítása és megküldése
2021.07.12.: Szerződés módosítási igény hiánypótlásának megküldése

2021.07.13.: FreeWIFI pont kialakítása a LaDIK KE által üzemeltett paksi város
csónakházban

beruházás

megvalósítása,

a

munka

átvétele,

számla

dokumentációjának egyeztetése
2021.07.15.: Szerződés módosítási igény jóváhagyása
2021.07.16.: Szakmai beszámoló hiánypótlási felhívása (MÁK)
2021.07.30.: Szakmai Beszámoló HP beküldése
2021.08.04: Tisztázó kérdés küldése (MÁK)
2021.08.09.: Tisztázó kérdés beküldése
2021.08.10.: Szakmai beszámoló jóváhagyása (MÁK)
2021.08.17.: Időközi kifizetési igény beküldése
2021.08.19.: Időközi kifizetési igény hiánypótlásának megküldése (MÁK)
2021.08.23.: Időközi kifizetési igény hiánypótlásának beküldése
2021.08.30.: Tisztázó kérdés megküldése (MÁK)
2021.09.02.: Tisztázó kérdés beküldése
2021.09.08.: Időközi kifizetési igény jóváhagyása

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01549
2021.05.13.: Szerződés módosítási igény megküldése
2021.05.18.: Szerződés módosítási kérelem hiánypótló levél (MÁK)
2021.05.19.: Szerződés módosítási igény hiánypótlásának megküldése
2021.05.20.: Módosított Támogatói okirat megküldése
2021.08.01.: Megbízási szerződés megkötése projekt megvalósítóval
2021.08.26.: Szerződés módosítási igény megküldése
2021.08.26.: ESZA adatrögzítői jogosultság rögzítése
2021.08.31.: Szerződés módosítási kérelem hiánypótló levél (MÁK)
2021.09.06.: Szerződés módosítási kérelem hiánypótlásának megküldése
2021.09.14.: Szerződés módosítási igény jóváhagyása
2021.09.15.: Szakmai beszámoló megküldése
2021.09.27.: Szakmai beszámoló hiánypótlásának megküldése (MÁK)
2021.10.06.: Szakmai beszámoló hiánypótlásának megküldése

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01775
2021.05.01.: Megbízási szerződés megkötése a Duna film megvalósítására
2021.07.28.: Szerződés módosítási igény benyújtása
2021.08.03.: Változás bejelentés elfogadó levél
2021.08.26.: ESZA adatrögzítői jogosultság rögzítése

és

2021.09.15.: Szakmai beszámoló beküldése
2021.09.28.: Szakmai beszámoló hiánypótlásának megküldése (MÁK)
2021.10.06.: Szakmai beszámoló hiánypótlásának megküldése

NEAO-KP-1-2022/3
2021.10.04.: Pályázat meghirdetése
2021.10.05.: Pályázat benyújtása és befogadása (581.994 Ft-ra: könyvelői díj: 120.000
Ft, csónakház bérleti díj: 161.994 Ft, új „cégtábla” elkészíttetése: 50.000 Ft, fűnyíró
vásárlás: 250.000 Ft)
3. Egyesületi események, rendezvények, munkák
a. Az egyesületi rendezvények tartása és azokon való részvétel: a járványhelyzet miatt
az egyesületi rendezvények nem kerültek megtartásra, azonban a TOP pályázathoz
kapcsolódó rendezvények megvalósításának előkészítése zajlik. A rendezvényekhez
kapcsolódó beszerzések folyamatban vannak, ill. a szolgáltatókkal megtörténtek az
egyeztetések.
b. Városi rendezvények közül a 2021. szeptember 5-i Város Napján képviselte magát
szervezetünk a felvonuláson, a halászléfőzésben és bemutató sátor üzemeltetésben
idén jelentkezők hiányában nem vettünk részt
c. Társadalmi munkák:
i. fűnyírás/szemétszállítás (folyamatos)
ii. festési munkálatok (részben elvégezve, egyszeri)
iii. csónakház takarítás (egyszeri, elvégezve)
iv. stég melletti partszakasz rendbetétele (nem történt meg jelentkezők
hiányában)
v. lemezszekrény javítási munkálatainak elvégzése
4. Beruházások
a. lépcsőtervezés (tulajdonosváltás miatt áll az ügy)
b.

a csónakház előtti „sólyaút” alsó szakaszára murva borítás (nem készült még el).

c. kenuszállító utánfutó megvásárlása
d. emeleti tároló kialakítása (elkészült)
e. freeWIFI pont kialakítása (elkészült)
f. udvari tároló kialakítása (folyamatban).
5. Tagság, igények
a. Az időszak alatt belépő tagok:
nincs
b. Kilépő, törölt tagok:
Nemes Emília

Boldizsár Mihály
c. Egyéb igény
nincs
Kérem az Elnökséget, hogy a beszámoló alapján hozza meg döntését az előterjesztés elfogadásáról.
Paks, 2021. október 3.
Koloh Tamás sk.
elnök

Határozati javaslat 1.
A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnöksége megtárgyalta a „Beszámoló az
előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről” tárgyú napirendet és elfogadja a beszámolót/az alábbi
kiegészítés(ekk)sel fogadja el a beszámolót: …….

Határozati javaslat 2.
A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület Közgyűlése megtárgyalta a „Beszámoló
az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről” tárgyú napirendet és nem fogadja el a beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Koloh Tamás elnök

