
TANOSZ elnökségi ülés 

 

Ideje: 2016. április 19. 10:30 óra 

Helye: 1054 Budapest, Honvéd u. 5. 

Jelen vannak:  Kereszty Péter elnök 

Romankovics András elnökhelyettes 

Horváth Tibor elnökségi titkár 

Dr. Szóró Ilona elnökségi tag 

Vágó Lászlóné elnökségi tag 

Dr. Karlovitz János tiszteletbeli elnök 

A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az ötfős elnökség teljes létszámban jelen 

van, így az ülés határozatképes.  

 

Napirendi pontok: 

1. Az évi rendes közgyűlés  

Határozat: Az évi rendes közgyűlés időpontjának és helyének meghatározása 

2016. 05. 05. (csütörtök) vagy a megismételt közgyűlés időpontja 2016. 05. 26. (csütörtök) 

Budapest, ELTE TTK, Északi Tömb A-1 ép. 1. em. 

A meghívónak tartalmaznia kell: az ülés idejét és helyszínét, az ülés napirendjét, a 

figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében 

a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja a 

közgyűlés összehívására irányuló meghívóban is megjelölhető. 

A jelenlévők kijelölték, majd egyhangúlag elfogadták a közgyűlés helyét és időpontját. 

 

2. Tagfelvétel 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az egyesületi tagságot kérők jelentkezését, 

egyúttal javaslatot tett a taglétszám bővítésére vonatkozóan. A közgyűlés 

meghívójának kiküldése kapcsán a TANOSZ szólítsa meg a korábbi tagságot és a 

TVOT egykori tagjait. A visszajelzés határidejét szabjuk meg. 

3. Beszámolók  

 A 2015. év és 2016. első negyedévi feladatai  

 TANOSZ rendelőtömb elkészítése, az iskolák kiértesítése:  

Az elnökség támogatta, hogy Horváth Tibor elnökségi titkár szerkesztői munkáját az 

egyesület anyagilag is támogassa, és vele megbízási szerződést kössön a feladatra. 

 Az éves költségvetés elkészítése és közgyűlés elé terjesztése 

Az elnökség javaslatot tett az egyesületi vagyon növelésére, ill. a szervezet támogatására 

(pályázat, szponzorálás, adományok, stb.) 

 Az egyesületi vagyon kezelése, állapotának ismertetése 

 

4. Aktuális témák 

 Mit tehet (még) most a TANOSZ a tankönyvrendelés időszakában? 

Újabb levél küldése az iskoláknak, a facebook és a honlap jelentősége 

 A TANOSZ „CKP-ban” való részvételének eddigi tapasztalataiból 

 KELLO szerződésben kifogásolt pontok miatt a TANOSZ írjon állásfoglalást a tagok 

számára 

 

 

Kelt: Budapest, 2016. április 19.  

 

 

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

 jegyzőkönyvvezető                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 


