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A Szíriusz Kalandorai Egyesület Közgyűlése 2017.07.13. 
 
Helyszín: 1068 Budapest, Szófia utca 7. 
Ideje: 2017.07.13, Csütörtök, 19:00 
 
Az egyesület elnöke, Debreceni Dávid megállapította, hogy a megjelent tizenegy taggal az egyesület közgyűlése 
határozatképes. 
 
Levezető elnök: Debreceni Dávid (megválasztva 11 igen szavazattal)  
Jegyzőkönyvvezető: Trautman Attila (megválasztva 11 igen szavazattal) 
 
Napirendi pontok  
Az előzetesen kiküldött meghívó alapján a levezető elnök ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:  

1. Az Elnökség beszámolója a 2017 első félévi gazdálkodásról 
2. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok 
alakulásáról 
3. Szíriusz tábor 
4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 

A napirendi pontokat a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 
 

1. Az Elnökség beszámolója a 2017 első félévi gazdálkodásról 
Az Elnök beszámolt az Egyesület bankszámlán tárolt egyenlegéről 
Trautman Attila beszámol az egyesület készpénzvagyonáról. 
Kereszturi Zsolt beszámolt az egyesület számára előírt anyagi vállalásokról  
Mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta a jelenlévő tagság 
 

2. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid- és hosszútávú projektjeiről, programjairól, azok alakulásáról  
a) Tatai tésztafesztivál  

Szóba került, hogy az egyesület a tagjai önkéntes munkájával részt tudna venni a fesztiválon, egy 
gyerekeknek szervezett játszóházban. Az elnök önkéntes jelentkezőket keres, ezt külön listán vezeti. 
Az Elnök figyelmeztetett a rendezvény bizonytalanságára is. 

b) Kapcsolat más egyesülettel. Az egyesület saját rendszeres klubhelyisége irányába tett 
próbálkozásokról beszámoló.  

c) Az egyesület társasjáték-vagyona, beszámoló  
Az egyesület örökölt játékkészletének helyzetéről beszámolt Trautman Attila 
Az örökölt játékállományt a tulajdonosok visszakérték, az egyesület egy kivételével, amiről 
lemondtak, vissza is szolgáltatta. 

d) Kék Gergely beszámolt az összeírt, az egyesületi tagok tulajdonában álló társasjátékok listájáról. 
 

 
3. Szíriusz tábor 

a) Kék Gergely, a rendszeres Tatai Szíriusz-tábor szervezőjének beszámolója 
A táborra jelentkezők igen nagymértékben mondták vissza az előzetes pozitív visszajelzésüket 
A táborba utazók utazásának egyeztetése, a társasjátékok leszállításának megszervezése 
A Tanácselnök-bajnokság lebonyolítása és díjazásának egyeztetése. 
Éves emlékpóló ötlete felmerült. 

4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 
a) Kék Gergely beszámol a Pakli okostelefonos alkalmazásról, felveti, hogy a rendszeres társasjátékos 

estek nyilvános meghirdetését, illetve az egyesületi tagok szervezett részvételét az alkalmazáson 
meghirdetett játékos esteken történő részvételét. 
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A jegyzőkönyv kéziratát a jegyzőkönyvvezető aláírásával ellátta 
 
 
A jegyzőkönyv kéziratát a levezető elnök olvasta és jóváhagyta 
 
 
 


