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(BI)
(KG)

A BTE elnöksége a következő pontokban tartott elnökségi ülést, személyes megbeszélést.
(Az elnökségi ülés óta eltelt időszak történései is megjelennek kisárgítva jelen
emlékeztetőben!).
1. Könyvelési anyagok
DG elkészítette a könyvelési adminisztrációhoz szükséges bevételi és kiadási adatokat
tartalmazó xls állományokat, és a bevételekkel kapcsolatos aláírásokat.
Ez a könyvelő kiválasztásához, a sürgősen elvégzendő feladatokhoz szükséges
munkálatokhoz elengedhetetlenül fontos.
2. Könyvelő személye
A könyvelő személyt a május 31-i határidő miatt mihamarabb ki kell választani, meg kell vele
egyezni.
Feladatai:




2014-s mérleget és bevallásokat 2015. május 31-ig csinálja meg, és nyújtsa be;
a 2014-s nyitó adatok DG előkészítéséből könnyen kiszámolhatók;
az előző évek számviteli nyilvántartását és bevallásait 2015. július 31-ig készítse el.

Gróf András segítségével a javasolt könyvelő adatai:







Hönsch Zoltán
email: hadasz66@gmail.com
telefon: 06-26-303712
mobil: 06305569241
Szentendrén lakik

Az elnökség mihamarabb vegye fel vele a kapcsolatot, és kezdődjön el a munka.
(Döbrönte Gábor 2015.05.18.-án megállapodott vele, a munka elkezdődött!)
3. Tagnyilvántartás
DG elkészítette a tagnyilvántartást xls-ben, kiegészítve az új, 2015-ben belépett tagokkal.
Az xls-ből az adatokat a Tarokk Regiszter egyesületi nyilvántartásában KG feltölti.
4. Horváth Ferenc temetése
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A BTE-t – többek között – a temetésen Karig Gábor képviseli, KG megveszi a BTE nevében
koszorút, melyről hoz számlát.
A Tarokk Regiszter Arcképcsarnokában és a Hírek oldalon a temetésen készült fotók
megtalálhatók!
5. Elnökségi feladatok
Az egyértelmű elnökségi feladatok mellett (adminisztráció rendbe rakása) az elnökség
elsősorban a Gróf-Linzné-Karig által készített Helyzetelemzés és Jövőkép dokumentumban a
tagság által támogatott és elvárt feladatokra koncentrál.
6. Honlappal kapcsolatos feladatok
A BTE új honlapjának elkészítése nagy munka, melynek lehetnek anyagi következményei is.
Ennek javaslattételi előkészítő felelőse KG, az új honlappal kapcsolatos javaslatokat 2015.
június 30-ig KG terjessze az elnökség elé.
DG javasolta, hogy a Magyar Paskievics Tarokk Egyesület (MPTE) ha kíván a jövőben
honlapot készíteni, akkor „csatlakozzon” a BTE jelenlegi honlapjához. KG a teljes
integrációt nem támogatja, azt igen, hogy az egyikről a másikra lehessen átmenni, legyen
link ide-oda. A MPTE honlap karbantartása nem a BTE feladata, se a karbantartási, kinézet
egyeztetési feladatok, se a költségek ne keveredjenek.
KG javasolja, hogy legyenek az üzemeltetőnél a BTE honlap és a Tarokk Regiszter (TR)
költségei külön választva. Jelenleg a TR költségeit egyedül a BTE fedezi, ami igazságtalan. A
TR-rel kapcsolatos fejlesztési és üzemeltetési feladatok nem a BTE hatásköre, így annak
feladatait, és költségeit a jövőben (2016-tól) KG intézze. KG javasolja, hogy a BTE elnöksége
bízza meg KG-t, hogy dolgozzon ki olyan megoldást, hogy 2016-tól a nyílt országos
paskievics és illusztrált versenyek kötelező jelleggel járuljanak hozzá a Tarokk Regiszter (TR)
éves üzemeltetési költségeihez. KG előzetesen azt javasolja, hogy 2016. január 1-től a nyílt
országos paskievics és illusztrált kupák esetében, a verseny lebonyolítását követő X
munkanapon belül az ITVB illetve a MPTE (nem a tényleges rendező!! ne kelljen 20
különböző személlyel küzdenie KG-nek!) jutasson el KG-nek ennek fedezetére nevezésenként
Y forintot. Vagyis minden verseny nevezési díja tartalmazza a TR üzemeltetési díját. Miután
KG megtette írásos tervezetét, javaslatát a BTE elnöksége felé, a továbbiakat az elnökség az
ITVB-vel és a MPTE tárgyalja meg, dolgozza ki és írásban rögzítse.
Azóta megújult a www.tarokk.hu oldal! Ha a régi jelenik meg, nyomjatok F5-t!!
7. Dömötör Béla
KG vegye fel a kapcsolatot, a 2014-s és 2015-s év mihamarabb legyen rendezve. Szerződésre
is szükség van.
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2014-re vonatkozóan kaptunk számlát, május 21-én csütörtökön KG és Dömötör Béla
személyes megbeszélést tart, melyben tisztázzák a BTE honlappal és a Tarokk regiszterrel
kapcsolatos 2015-re vonatkozó és jövőbeli kérdéseket.
8. Kitűzők
KG kijelenti, hogy saját költségén készített 50 db kitűzőt a 2013-ban elkészült BTE címerrel,
melyet majd a klubigazgatón keresztül önköltségi áron a tagság részére értékesíthetünk.
9. Trikók
KG javasolja, hogy készüljenek BTE címerrel feliratozott trikók, továbbá, hogy a technikai
lebonyolításra és a klubbon belül a megrendelésre és az értékesítésre kérjük fel a klubigazgató
urat. BI jelzi, hogy tapasztalata szerint elsősorban a trikók minőségétől függően az árak
nagyban eltérnek. Többen az ár miatt nem galléros hanem környakas változatot fognak
preferálni. KG ennek ellenére a galléros változatot kéri. KG javasolja, hogy lehessen egyedi
kéréseket is megfogalmazni. KG pl. kéri, hogy számára a trikón szerepeljen a Bezerédi Ifjak
felirat is. A részletek kidolgozására kérjük fel a klubigazgató urat.
BI Csak a feliratozást kell digitális formában elkészíteni, utána egyedi igény szerint
választható a pólók minősége, fazonja. Ha egy helyen rendeljük, valószínűleg kedvező árat
tudunk elérni a többféle változat ellenére is.
10. Klubigazgató
KG javasolja, hogy a BTE elnökségi ülésekre a jövőben Csegezi Tamás mindig kapjon
meghívást, és javaslattételi lehetőséggel –elnökségi szavazati jog nélkül – vegyen részt az
elnökségi üléseken.
11. Nyilvánosság, közzététel
Amíg az új BTE honlap nem üzemel, addig az elnökségi ülések elnökségi tagok által
jóváhagyott emlékeztetői és jegyzőkönyvei a Sóváry Zoli által felügyelt BTE levelező listán
kerülnek nyilvánosságra hozatalra, a BTE tagok felé tájékoztatásra. A kiküldés felelőse KG.
Az elnökség kérje meg Sóváry Zolit, hogy a BTE levlistán lévők listáját adja át, hogy meg
tudjuk vizsgálni mennyire teljes a tagság tekintetében.
*************** Jegyzőkönyv/emlékeztető vége ***************
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