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Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint, 25 fő.
Döbrönte Gábor (DG) köszönti az egybegyűlteket, és megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint
a közgyűlés határozatképes, mivel a tagok több, mint fele jelen van (46 rendes tagból 25).
Ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat:
I. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása,
II. Beszámoló a legutóbbi taggyűlés óta eltelt időszakról, pénzügyi beszámoló
III. Egyebek.
I.

II.

DG előterjesztést tesz a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv–
hitelesítők személyére, ezeket a taggyűlés elfogadja: Döbrönte Gábor, Tessényi Rita,
Sóváry Zolán és Tildy Katalin személyében.
Az egyesület jogi- és hatósági rendbetétele, megtörtént. Az alapszabály módosításra
került a hatályos jogszabálynak megfelelően, azt a Fővárosi Törvényszék elfogadta.
Bankszámlát nyitottunk a Budapest Banknál, pótoltuk az elmúlt évek hiányzó
jelentéseit.
Fentiekkel kapcsolatos és minden egyéb fontos dokumentum a honlapon elérhető:
beszámoló, alapszabály, stb.
A Tarokkregiszter szerverhasználati költségeinek BTE-re jutó része évi 11000 Ft lesz.

Pénzügyi beszámoló:
Induló készlet: 357 405,- Ft
Bevétel: 121800,-Ft (52800 tagdíjból és 69000 nevezési díjakból)
Kiadás: 384214,- Ft (39100 ügyvéd, 88900 könyvelés, 31750 szerver, 224 464 egyéb),
2015. december 31-i záró készlet: 94991,- Ft.
A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozza az alábbi,
1/2016. (Máj.10.) közgyűlési határozatot:
A közgyűlés Döbrönte Gábor beszámolóját a legutóbbi taggyűlés óta eltelt időszakról,
valamint az egyesület egyszerűsített pénzügyi beszámolóját egyhangúlag, 25 igen
szavazattal elfogadta.

Elnök javaslata: a megnőtt kötelezettségeinkre tekintettel az éves tagdíjat emeljük 2000 Ft-ra.
A közgyűlés 24 igen, egy tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi,
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2/2016. (Máj.10.) közgyűlési határozatot:

Az éves, egyesületi tagdíj 2016 évtől kezdődően 2000 Ft-ra emelkedik.
III.Egyebek:
Sóváry Zoltán: ITVB tagságáról szeretne lemondani.
Kag: egyesületi delegáltnak önálló véleményt képviselő embert kell választani, okt. 31-ig
versenykiírásokat kell készíteni, azokat el kell bírálni. Versenyszabályzat felülbírálását elő
kell készíteni. Jegyzőkönyvek az eddigiekről a honlapon találhatók. Jelenleg az ITVB
független tagjai: Dr. Bajusz Katalin, Frank László, Karig Gábor, egyesületi delegáltak: Bajai
Lajos, Boldizsár Rezső és Sóváry Zoltán. Az idén tisztújítás lesz, az egyesület megkéri
Sóváryt, aki vállalja, hogy idén év végéig még delegált marad.
Gaál: köszöni az egyesület múltjának rendbetételét, Kag-nak köszönet az internetes játék
lehetőségéért.
Kag: a Tarokkregiszter bejelentkező oldalán leírás van a játék menetéről, az Ultinethez képest
az a különbség, hogy a TR-rel integráltan működik, s a géppel nem lehet játszani, 4 játékos
kell. Aki elakad, kérdezzen. Sokan segítettek a program tesztelésében.
Doga: élvezetes, játsszatok!
Levezető elnök megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, a taggyűlést berekeszti.
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Jegyzőkönyvvezető

Levezető elnök
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Jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő
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