Jegyzőkönyv
amely készült a Bocskai I(özhasznír Diáksport Egyesület elnökségi ülésén,

Az ülés helye:

a Bocskaikerti Németh Lászlő Általános Iskola
lrivatalos helyisége

Az ülés ideje:

2015.január

05.

15:00 óra

Jelen vannak:

Kiss Tibor elnök
Sipos István elnökhelyettes
Csákó I(atalin elnökségi tag
Szaniszló-Kabai Gyöngy i gazdasági

v ezető

i(iss Tibor elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Csákó Katalin megbizásélt, aki elfogadja a felkérést.
I/2015. számú elnökségi hatdrozat

Jelenlévők egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadják jegyzőkönyv-vezetőnek
elnökségi tagot,

Csákó Katalin

Kiss Tibor elnök:
A közgyűlés napirendi pontjai:
1 , A 2015. évi mrrnkaterv elkészítéseés elfogadása.
2. A 2015. évi költségvetés elókészítése.
Jelenlévők a rrapirendi pontokat új napirendi pont felvétele nélkül elfogadják.

Az elnök ismerleti a munkatervet a melléklet szerint.
2/2015. szdmú elnökségi határozat

A

megjelentek

3 igen

szavazattal, egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadják a

munkatervet

Az elnök

ismerteti

a költségvetésre vonatkozó adatokal, a várható kiadásokat és bevételeket. Az

adatok alapján az elnökség és a gazdasági vezető elkészíti az egyesület 20 1 5. évi költségvetését,
Bops_kaikert

elnök

,20l5. ianuár

05.

(A-:'

Cbeb{ kÁtü^

Sipos Istvdn

csdkó katalin

elnökltelyettes

jegyzőkönyv-vezető

j e gy zőkö nyv- h itel e s ítő
BOCSKAI xÖeu,+szrÚ DúKSP OR,T

EGYE§titET

ma1 Bocskaikert, Baross G, 19,
TeL: (52) 583427
Adógzáml 1856486+149

A BOCSKAI KÖZHASZNÚ DIÁKSPORT EGYESÜLET 2015. EvI

MU|{KATERVE

sorszam

hónap
]anual

2.

feladat

felelős

a költségvetés összeállítása,

az elnökség összehívása

UJ,U9,
Januar

elnökség

U1 1 labdarugó

edzések beindítása

elnök

fianuár - június)
Januar

4,

február

5.

február

6

marcluS

7.

április

közgyűlés (tagdíj
összegének és a
költségvetés elfogadása)
jótékonysági bál, felajánlás

elnök

elnök

igazolt jatékosok
sp

ortorvo si

v

izsgálata

a tav aszi labdarúgó torna

elnök

kezdete

elnök

a201512016. évi TAO
Sportfej lesztési pro gram

elnök

benyújtása

8.

április

9.

maluS

cseh cserediák- program
támogatás
TAO]e s zkö zb e szerzé sek,

kifizetések (edzői bér,

Jumus

11

július

12.

szeptember

elnökhelyettes,

1utaztatás)

gazdasági vezető,

anyári labdarúgó tábor
előkészítése

elnök

;,,,

10.

gazdasági vezető

két hetes nyári labdarúgó

könyvelő

tábor megrendezése

elnök

az elnökség összehívása, és
az éves tagdíjak

elnök, elnökség,

./

összegyűjtése
13.

szeptember

14.

október

l5.

november

16,

december

az őszi labdarúgó tomák

kezdete, valamint az
edzések újbóli indítása
(szeptember - december)

igazolt játékosok
sportorvo si v izs gálata
a

gazdaságívezető
elnök

elnök

TAO programhoz

támogató keresése

TAO-val kapcsolatos
kifizetések

elnök

elnökhelyettes,
gazdasági vezető,

könyvelő
17,

december

18.

december

Bocskaikert, 2015.j anuár 05.

Á,á

Kiss Tibor
elnök

a20í5. évi éves beszámoló
elkészítése,az elnökség
összehívása
a

Közgyiilés

ö s

szehívá sa ) az

éves beszámoló elfogadása

Uu

elnökség, elnök,
gazdasági vezető

elnök

Craa La@tr,,

Sipos István

csákó katalin

elnökhelyettes

elnökségi tag
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