Jegyzőkönyv
a Teljesítménytúrázók Társasága 2006. évi rendes közgyűléséről
Az ülés időpontja: 2006. március 26. 10.00 óra
Az ülés helyszíne: Óbudai Művelődési Központ, Budapest III., San Marco u. 81.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Sebestyén István megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, és Horváth Csaba távollétében a
közgyűlést berekeszti.

Jegyzőkönyv
a Teljesítménytúrázók Társasága 2006. évi megismételt közgyűléséről
Az ülés időpontja: 2006. március 26. 10.30 óra
Horváth Csaba 10.35-kor megnyitja a közgyűlést. Levezető elnöknek javasolja Sebestyén Istvánt. A
közgyűlés 1 tartózkodással megszavazza.
Sebestyén István jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Fodor Kingát. A közgyűlés 1 tartózkodással
megszavazza.
1., Hazai legjobb teljesítménytúra díjak átadása (mellékelt határozat alapján).
2., Az év teljesítménytúrázója díjak átadása (mellékelt határozat alapján).
3., Négy tájegység, négy túra díjak átadása.
4., Az Elnökség beszámolója (Horváth Csaba)
- Köszönet az eseménynaptár elkészítőinek.
- Elnökségi ülések programjának ismertetése.
- Taglétszám ismertetése.
- Az egyesület pénzügyi helyzetének ismertetése.
- Kérdések (eseménynaptár késése, adatlapok, felelősségbiztosítás, tervek a taglétszám növelésére,
gazdálkodás részletezése).
- Varró Lídia ismerteti a 2005. évi tényadatokat.
5. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója (Hevér Éva)
Hevér Éva elfogadásra javasolja a költségvetési beszámolót.
6. Szavazás
a., beszámoló elfogadása
- 18 IGEN szavazat
- 8 TARTÓZKODIK szavazat
- 6 NEM szavazat

b., közhasznúsági beszámoló elfogadása
- 5 TARTÓZKODIK szavazat
- 27 IGEN szavazat
7. A 2006. évi költségvetés vitája
- Kérdések (működési költségek, támogatások, eszközbeszerzés, kamatbevételek).
- Szavazás: az eszközbeszerzés 300.000 forinttal történő emelésével
- 25 IGEN szavazat
- 3 TARTÓZKODIK szavazat
- 2 NEM szavazat
8. Egyebek
- Eseménynaptár január 31-ig történő kiterjesztése
- Működéssel kapcsolatos javaslatok
- Saját klubhelyiség biztosítása
- Külföldi jogszabályok áttekintése
- TTT honlap általános tájékoztatója angol, német és magyar nyelveken is
- Taggyűlés az eseménynaptár szerkesztéséről
- Együttműködési pályázat
- Rövid, összesített eseménynaptár
- Túraszervezés saját tagok részére
- Kapcsolatfelvétel a III. kerületi Önkormányzattal
9. A jegyzőkönyv hitelesítőinek a közgyűlés Pinkert Lászlót és Németh Ibolyát egyhangúlag
megszavazta.
A közgyűlést Sebestyén István 14.20-kor berekesztette.
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