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Budapesti Tarokk Egyesület 
Közgyűlési Jegyzőkönyv 

 

Dátum:  2015. április 14. 18h20-19h30 

Helyszín:  Elektromos pálya étterme (Budapest, XIII. Népfürdő u.18-20) 

 

Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Döbrönte Gábor (DG) köszönti az egybegyűlteket, és megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint 

a közgyűlés határozatképes, mivel a tagok több, mint fele jelen van (38 rendes tagból 21 jelen 

van, 3 fő pedig meghatalmazást adott, azaz 24 fő szavazhat.). Jelen van még 3 vendég,  

tagjelöltek.  

 

Ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat: 

I. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők és szavazatszámlálók 

megválasztása, 

II. beszámoló a legutóbbi taggyűlés óta eltelt időszakról, 

III. alapszabály módosítás, 

IV. vezetőség-választás, 

V. egyebek. 

 

I. DG előterjesztést tesz a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv–

hitelesítők, valamint a szavazatszámlálók személyére. 

 

A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozza az alábbi, 

                                            6/2015. (Ápr.14.) közgyűlési határozatot:   

 

A közgyűlés levezető elnöknek Sóváry Zoltánt (SZ), a jegyzőkönyv vezetésére Tessényi 

Ritát, a hitelesítésre Sík Pétert és Bölcsföldi Istvánt, szavazatszámlálásra Dr. Horányi 

Antalt és Bálint Jánost választotta.  

 

II. Beszámoló 

DG: az egyesületnek megszűnés esetére meg kellett neveznie egy örökös egyesületet, ez a 

Pécsi Tarokkakadémia lett. Irataink rendbetétele megkezdődött. Meg kell állapítani pontosan, 

hogy ki mióta tag, nem áll rendelkezésünkre minden, erre vonatkozó dokumentum. 

A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozza az alábbi, 

                                                       7/2015. (Ápr.14.) közgyűlési határozatot: 

 A közgyűlés Döbrönte Gábor beszámolóját, a legutóbbi taggyűlés óta eltelt időszakról 

egyhangúlag, 24 igen  szavazattal elfogadta. 

 

III. Alapszabály módosítás 

 

DG: a véleményezésre korábban körbeküldött, új alapszabály-tervezet mindenben megfelel a 

törvényi előírásoknak. Kérésre belekerült az alapító tagok listája is. 

A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással meghozza az alábbi, 

                                              8/2015. (Ápr.14.) közgyűlési határozatot: 

 A közgyűlés az új alapszabályt egyhangúlag – 24 igen szavazattal  elfogadta. 
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IV. Vezetőség-választás 

A közgyűlés 23 igen, 1 tartózkodással, titkos szavazással meghozza az alábbi, 

                                                 9/2015. (Ápr.14.) közgyűlési határozatot: 

 Az egyesület elnöke Döbrönte Gábor. 

 

A közgyűlés 22 igen, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással, titkos szavazással meghozza az 

alábbi, 

                                      10/2015. (Ápr.14.) közgyűlési határozatot: 

 Az egyesület két elnökségi tagja Bölcsföldi István és Karig Gábor. 

(1-1 szavazatot kapott Gróf András és Sóváry Zoltán). 

 

A közgyűlés 23 igen, 1 ellenszavazattal, titkos szavazással meghozza az alábbi, 

                                        11/2015. (Ápr.14.) közgyűlési határozatot: 

 Az egyesület klubigazgatója Csegezi Tamás. 

 (1 szavazatot kapott Sóváry Zoltán.) 

 

A közgyűlés 23 igen, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, titkos szavazással meghozza az 

alábbi, 

                                        12/2015. (Ápr.14.) közgyűlési határozatot: 

 Az egyesület ITVB delegáltja Sóváry Zoltán. 

(1 szavazatot kapott Gróf András). 

 

V. Egyebek: 

Az egyesületi elnök megköszöni a bizalmat. DG ajándék kíséretében megköszöni Sóváry 

Zoltánnak a nyolc éves elnöki munkát. 

Levezető elnök megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, a taggyűlést berekeszti. 

 

 

 

………………………………………………. …………………………………………… 

 

Jegyzőkönyvvezető     Levezető elnök 

 

 

………………………………………………. …………………………………………… 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítő    Jegyzőkönyv-hitelesítő 


