
Teljesítménytúrázók Társasága
Székhely: 1035 Raktár u. 6.

Levélcím: 1590 Budapest Pf 110
e-mail: ttt.levelek@gmail.com

Telefon: (70) 941 2258

Meghívó a Teljesítménytúrázók Társasága 2015. évi közgyűlésére

Időpontja: 2015. február 22. 10:00.
Helyszíne: Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tornaterme, II. kerület, 1024 Budapest, Zivatar u 6.
Szeretettel várjuk tagjainkat és a minősítésekben, pályázatokban érdekelt sporttársakat!

Tisztelt Tagtársunk!

Egyesületünk közgyűlését 2015. február 22-én (vasárnap) 10.00 órai kezdettel tartja.
A helyszín: Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tornaterme, II. kerület, 1024 Budapest, Zivatar u 6. A közgyűlés 
akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele megjelenik.

Program:
Napirend előtt (kezdés 10.05-kor):
- A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszerében elért minősítések átadása
- A 2015. januárban át nem vett 2014. évi Budapest Kupák átadása
- „Útvonalak Követője 2013” elismerések átadása
- Fóti-Somlyó teljesítménytúra tízszeres teljesítőinek elismerése
- A Hazai legjobb teljesítménytúra szavazás eredményhirdetése
- Hazánk Tájain díjazások átadása 
- A 2014. évi Az év teljesítménytúrázója pályázat eredményhirdetése

A közgyűlés hivatalos napirendje:
- Az elnökség beszámolója a 2014. évről
- A 2014. évről szóló közhasznúsági beszámoló
- Az ellenőrző bizottság beszámolója
- Szavazás a beszámolókról
- Tisztújítás
- Az egyesület 2015. évi költségvetése
- Számviteli politika elfogadása
- Az év kerékpáros teljesítménytúrázója elismerő cím kiírása
- TTMR kerékpáros pontszámítás módosítása
- Egyebek

A hivatalos napirendhez tartozó beszámolókat és javaslatokat a közgyűlés előtt 8 nappal, a napirend előtt átadandó minő-
sítések és díjak jegyzékét a közgyűlés előtt 3 nappal az egyesület honlapján közzétesszük.
A díjazások átvételére a közgyűlés előtt NEM lesz lehetőség! 

Tisztelettel kérünk, hogy a 2015. évi tagdíjat a közgyűlés kezdetéig fizesd be. Megjelenésedre feltétlenül számítunk!

Budapest, 2015. február 02. 
Sporttársi üdvözlettel, Jakab Annamária elnök

Tisztelt Tagtársunk!

A 2015. február 22-én 10.00 órára összehívott közgyűlés határozatképtelensége esetén alapszabályunknak megfelelően 
azonos napirendi pontokkal és azonos helyszínen 2015. február 22-án 12.00 órakor ismételt közgyűlést tartunk. Ez a köz-
gyűlés a megjelentek számára való tekintett nélkül határozatképes.

Budapest, 2015. február 02.
Jakab Annamária elnök
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