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Jegyzőkönyv
amely készült a Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület közgyűléséről.

Az ülés helye: A Bocskaikerti Németh Lászlő Általános Iskola
hivatalos helyisége

Az ülés ideje: 20i8. január 15. 8.45 óra

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Kiss Tibor elnök
Csákó Katalin elnökhelyettes
Kolopi Judit eln<ikségi tag

Kis Tibor elnök köszönti a megjelenteket és megáiiapítja, hogy a megismételt közgyűiés
hatérozatképes. A jegyzőkönyv vezetésre javasolja Kolopi Judit megbizását, aki elfogadja a
felkérést. Hitelesítésre javaslom Orbánné Horváth Éva és Csendó-Gusztics Judit Beatrix
megbizását, akik elfo gadj ak a megbízást.

1/20 l 8. szómú hatúrozat
Jelenlévők egyhangúlag elfogadják jegyzőkönyv-vezetőnek Kolopi Juditot hitelesítőnek
Orbánné Horváth Évát és Csendó-Gusztics Judit Beatrixot.

Kiss Tibor elnök:
A közgyúlés napirendi pontjai:

1. A2017. évi beszámoló elfogadása

2, Az egyesület2018. évi költségvetési tervezetének és munkatervének elfogadása.

3. A tagdíj mértékének megállapítása és fizetésének a módja.

4 . P ály azat benyúj tás a ki s értékú eszkö zb e szetzésr e .

5. Nyári táborok támogatása.

Jelenlévők a napirendi pontokat új napirendi pont felvétele nélkül elfogadjak.

Kiss Tibor elnök a mellékelt 2aI7. évi beszámoló alapján ismerteti az egyesület munkáját,
beszámol a Felügyelő Bizottság feljegyzéséről, amelyben az FB megállitja az egyesület
törvényes működését.

2/20 l 8. számú határozat
A megjelentek 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadj ák a20I7. évi beszámolót.

Kiss Tibor elnök a mellékelt költségvetésitáblázat szerint ismerteti az egyesület 2018. évi
várhatő bevételeit és kiadásait.



3/20 1 8. szdmú határozat
A megjelentek2} igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják a költségvetést.

Kiss Tibor elnök a mellékelt táblázat alapján ismerteti az egyesület 2018. évi munkatervét.

4/20 l 8. szúmú hatúrozat
A megjelentek2} igenszavazattal, egyhangúlag elfogadják a20I8. évi munkatervet.

Kiss Tibor elnök javaslatot tesz a tagdt1 mértékére vonatkozólag. A tagdíj mértéke ennek
megfelelően 20 1 8-ban 500 Ft/targyév.

5/20 l 8. szúmú határozat
A megjelentek20 igenszavazattal, egyhartgiúag elfogadják atagdíj mértékét.

Kiss Tibor elnök javaslatot tesz a tagdíj fizetésének a mődjáta vonatkozólag. Ennek
megfelelően a tagdíj befizetése egy összegben, készpénzben történik.

6/201 8. számú hatdrozat
A megjelentek 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadjak atagdíj befizetés módját.

Kiss Tibor elnök ismerteti azidei év vérhatő pályázati lehetőségeit, ezek közül kiemeli a
Leader Egyesület kisértékű eszközbeszerzési lehetőségét. Kéri aközgyűlést támogassák a
pályazat megíratását, benyújtását az egyesület felé.

7/20 I 8. számú hatúrozat
A megjelentek 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják a pá|yázati lehetőséget,
megír aását és benyúj tását.

Kiss Tibor elnök kéri a közgyúlést, hogy az alábbi nyári táborokat, a következő mértékben
támogassa Nyári Labdarúgó Tábor: 120 000 forinttal, Nyári Néptánctábort7} 000 forinttal és
a Közlekedési Tábort 50 000 forinttal.

8/201 8. számú határozat
A megjelentek 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják a nyári táborok támogatását.

Bocskaikert, 2018.január 1 5.
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