Iktatószám: K/1102/2010.
Tárgy: Tagdíj emelés

TISZTELT TAGTÁRSUNK!
A GTE alapszabályának (27) paragrafusa, amely az egyesületi rendes tagok kötelezettségeit szabályozza , úgy rendelkezik, hogy a rendes tagsággal járó kötelezettség:
„…
f.)
a tagdíj minden évben március 31-i határidőre egy összegben történő befizetése;
…”
Az egyesületi tagdíjakat korábban legalább három évenként valorizáltuk. Utoljára a 2005. éves tagdíjemelést
követően, az addig érvényben lévő tagdíjakhoz képest 2008-ra állapítottunk meg új tagdíjakat. Most a GTE Országos Elnöksége alapos megfontolást követően úgy döntött, hogy az alapszabályban kapott felhatalmazás alapján, 2011. január 01-től él az infláció-követő tagdíjemelés jogával és a korábban megállapított 5000,-Ft rendes tagdíjat 300,-Ft-al megemelve: 5300,- Ft-ra emeli, az eddigi 1800,- Ft-os nyugdíjas és fjúsági tagdíjtételt
100-100,-Ft-al megnövelve: 1900,- Ft-ra változtatja, az eddigi 600,-Ft-os regisztrálási díj pedig 50,-Ft-al
megnövekedve: 650,- Ft lesz. Az új tagdíjakat a 2011. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg a GTE Országos Elnöksége 3.1./12. (12.14.) sz. OE Határozatával: A TAGDÍJAKRÓL többségi szavazással jóváhagyta.
Emlékeztetőül megismételnénk az eddigi tagdíj-tarifákat és az érvénybe lépő új GTE egyéni tagdíj-kategóriákat:
Régi tagdíj:
Új tagdíj:
a.)
a GTE (rendes) tagdíja:
5000,-Ft/év-ről  5300,- Ft/év
(amely egy szervezethez való tartozást regisztrál!)
b.)
az első után minden további szervezetben
a kívánt regisztrálás szervezetenkénti díja:
600,-Ft/év-ről  650,- Ft/év
c.)
ifjúsági tagdíj (30 éves korig):
1800,-Ft/év-ről  1900,- Ft/év
d.)
nyugdíjas tagdíj (70 éves korig):
1800,-Ft/év-ről  1900,- Ft/év
e.)
70 éven felüli tagtársaink regisztrálási díja:
600,-Ft/év-ről  650,- Ft/év
Kérjük, hogy a mellékelt csekken, lehetőleg postafordultával, szíveskedjen befizetni a 2011. évi tagdíj összegét.
Egyben kérjük, hogy személyes adataiban történt esetleges változásról egyesületünket, a tagnyilvántartás naprakészségének biztosítása érdekében, értesíteni szíveskedjen:
Név:……………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím:…………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………………………….. , E-mail:………………………………………………..
Születési dátuma: …………….. év, …………………. hó, ………………………. nap
Munkahely neve:………………………………………………………………………………………………..
címe:…………………………………………………………………………………………………
A tagnyilvántartással kapcsolatban felmerülő kérdéseire készséggel ad felvilágosítást Szakács Annamária a
GTE (06-1)-20-20-656 -os telefonszámán, vagy a mail@gteportal.eu internetes elérhetőségen
A további eredményes együttműködés reményében
Üdvözlettel
Budapest, 2010. 12. 16.

Dr. Igaz Jenő
ügyvezető igazgató
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