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A Szíriusz Kalandorai Egyesület Közgyűlése 2016.12.15. 
 
Helyszín: 1068 Budapest, Szófia utca 7. 
Ideje: 2016.12.15. csütörtök, 19:00 
 
Az egyesület elnöke, Debreceni Dávid megállapította, hogy a megjelent hét taggal az egyesület közgyűlése 
határozatképes. 
 
Levezető elnök: Debreceni Dávid (megválasztva 7 igen szavazattal)  
Jegyzőkönyvvezető: Trautman Attila (megválasztva 7 igen szavazattal) 
 
Napirendi pontok  
Az előzetesen kiküldött meghívó alapján a levezető elnök ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:  

1. Szervezeti és Működési Szabályzat (A továbbiakban SzMSz)  
Ennek részeként a Tagsági Díj mértéke 
A Közgyűlések gyakorisága és ideje  

2. Az Elnökség beszámolója a 2016. évi gazdálkodásról, Gazdasági Évzáró  
3. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól  
4. A tagtoborzás, létszámbővítés megbeszélése  
5. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 

 
A napirendi pontokat a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 
 

1. Szervezeti és Működési Szabályzat (A továbbiakban SzMSz) 
Az elnök ismertette az SzMSz-t, tájékoztatta a megjelent tagságot az SzMSz és a dokumentumok 
elérhetőségéről.  
A taggyűlés gyakoriságát évente két alkalomra a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 
 
A tagdíj havonkénti gyakorisággal, 2017.01.01-től válik kötelezővé a tagok számára, mértéke 500 Ft havonta. 
A tagdíjat a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 
 
Az SzMSz-t a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 
 
A tagdíj kezelésére Trautman Attilát kérte fel az elnök, aki ezt vállalta, és a közgyűlés tagjai egyhangúan 
elfogadták. 

2. Az Elnökség beszámolója a 2016. évi gazdálkodásról, Gazdasági Évzáró  
I. Elnökségi beszámoló 

Az elnök beszámolt az egyesület megalakulásáról. Beszámolt az egyesület bankszámlájának 
megnyitásáról a Magnet Banknál. 
Az Elnökségi Beszámolót a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 

II. Gazdasági Évzáró 
Az egyesületnek 2016-ban nem volt sem bevétele, sem kiadása. 
A gazdasági évzárót a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 

III. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól  
3. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól 

I. Kapcsolatfelvétel a Sziriusz Kulturális Egyesület régi partnereivel, támogatóival 
Az Elnök és a tagság felsorolta a régi kapcsolatokat:  

II. Kapcsolatfelvétel egyéb szervezetekkel, a tagok ajánlása alapján: MagNet Bank, SaveGame egyesület, 
Flippermúzeum, SiNOSz, Remény Rabjai 
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III. Az egyesület a tagoktól kapott társasjátékainak, játékainak, tárgyi vagyonának nyilvántartásba vétele. 
A feladatot az elnök felkérésére vállalta Trautman Attila, a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 

IV. Közepes távú projektek 
Az elnök bemutatta a tervezetet a távlati programokra is: 
Az egyesület fel kívánja eleveníteni a rendszeres nyári táborozásokat, a Tatai Öregtó Klubhotellel 
való kapcsolatfelvételt Kék Gergely vállalta, a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 
Az egyesület tárgyi vagyonát felhasználva játszóházakban való részvétel, ezek szervezése, a 
tanácselnök online formájának nyilvánossá tétele a befejezés után, a játékaink bemutatása a 
www.sziriusz.hu honlapon. Támogatók keresése. 

V. Hosszú távú projektek 
Közhasznú státusz elérése. Az elnökség tagjai közül Kereszturi Zsolt vállalta, hogy a kritériumokat és 
teljesülésüket figyelemmel követi és ezekről a rendszeres taggyűléseken beszámol. A közgyűlés tagjai 
egyhangúlag elfogadták. 
Felmértük az egyesület lehetőségeit saját klubhelyiség bérlésére, kerületi önkormányzatokkal, egyéb 
szervezetekkel való kapcsolatfelvételre 
Megbeszéltük az ismerőseink játékok fejlesztésére irányuló törekvéseit, az ezekben tesztelőként, 
fejlesztőként történő részvételt. 

4. A tagtoborzás, létszámbővítés megbeszélése  
A tagtoborzás lehetőségeinek felmérése, megbeszélése, internetes fórumokon és rendezvényeken való 
részvétel. Két új tag felvétele a közgyűlés keretein belül. A toborzás feladatát koordinálja Császár Regina, a 
közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 

5. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 
A közgyűlés során felmerült a könyvvizsgálat kérdése, annak menete, költségvonzata. 

 
 
 
A jegyzőkönyv kéziratát a jegyzőkönyvvezető aláírásával ellátta 
 
 
A jegyzőkönyv kéziratát a levezető elnök olvasta és jóváhagyta 
 
 
 


