MEGHÍvÓ
A Bocskai Közhasznú Diaksport Egyesület

2017. augusztus 23-án 14 órakor elnökségi ülóst

taft.

A közgyűlés helyszíne: a Bocskaikerti NémethLászlő Általános Iskola hivatalos helyisége.
Ahatérozatképtelenségmiatt 14.30 órakor ismételten összehívott megismételtközgyúlés az

eredeti napirendi pontokban, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:

1, Az

egyesület első feléves munkájának értékelése.

Minden érintett megj elenésére feltétlenül számítok!

Bocskaikert,2017

.

augusztus 01.

Kiss Tibor
elnök

Jegyzőkönyv
amely készült a Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület elnökségi ülésén.

Közgytílés

helye:

Bocskaikerti Németh László Általános Iskola hivatalos helye

Közgy.úlés

ideje:

2017, augusztus

vannak:

Jelen

23.

14.30 őra

Kiss Tibor elnök
Csákó Katalin elnökhelyettes
Kolopi Judit elnökségi tag

Kisg_Jibqr_§llök köszönti a megjelenteket és megállapitja, hogy az elnökségi

ülés

A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Kolopi Judit megbízását, aki elfogadja a

hatánozatképes.

felkérést.
3

l20l7 .számú elnöks égi határ ozat

Jelenlévők egyhangúlag, 3 igen szavazaltal elfogadjak jegyzőkönlv-vezetőnek

Kolopi Judit

elnökségi tagot.

Kiss Tibor elnök:

Az elnökségi ülés napirendi pontjai:
1

.

A

2017 . évi első félévesmunka értékelése.

A jelenlévők a napirendi pontokat új napirendi pont felvétele nélkül elfogadják.

Az elnök ismerteti az

első feléves beszámolót a melléklet szerint.

412017. számú elnökségi

A megjelentek

határozat

3 igen szavazattal, egyhangúlag, nem szavat és tartózkodás nélkül elfogadjak a

beszámolót.

Bocskaikert,2017
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Kiss Tibor
elnök

.

augusztus 23.
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csákó katalin

elnökhelyettes

Kolopi Judit
elnökségi tag
jegyzókönyv-vezető

Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület 1. félévesbeszámolója
A20I7-es évben tovább folytattuk a munkánkat. Örömünkre szolgál,hogy januarban22l főre
duzzadt a taglétszámunk. A labdarúgó edzések zavartalanul folynak. Sikeresen páIyáztunrk a
látvány csapatsportokat támogató TAO pályázatra, igy a201712018-as tanévben 1 600 000 Ft
támogatást hívhatunk le, melyet eszközökre, utaztatásra, terembérletre és edzői béne tudunk
fordítani. Az egyesületünk az összes tavaszi Bozsik tomára és fesztiválra eljutott. A HajdúBihari Önkormanyzat felhivására 50 000 Ft támogatást nyertünk a nyári labdarugó tábor
rendezésére.További 200 000 Ft-os támogatást kaptunk a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a
2 hetes labdarugó tábor lebonyolitásához, melyet ez uton is köszönünk. Egyesületünk 50 000
Ft-os támogatást biztosított az iskola tanulóinak anyári balatoni táhorra. Egyesületünk kb. 80
tanulónak tudott se gíteni a ny ári szabadidej ének haszno s eltö ltésében.

Bocskaikert, 2017 . 08.
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