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A Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület 2015. januar I2-én 8.00 órakor közgyulést tart.

A közgyűlés helyszíne: a Bocskaikerti NémethLászlő Áhdános Iskola hivatalos helyisége.

Abaíározatképtelenség miatt 10:45 perckor ismételten összehívott megismételt közgyűlés az
eredeti napirendi pontokban, a megj ele ntek számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:

1 . Az egyesül et 2015 . évi költségvetésének az elfogadása.

2. A tagdíj mértékének a megállapítása és fizetésének a módja.

Minden érintett megj elenésére feltétlenül szrámítok !

Bocskaikert,2lIs.január 05. , __--
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Jegyzőkönyv

amely ké szült a B ocskai Közhasznű Diáksport Egyesület közgyúlésérő l.

Közgyúlés helye: Bocskaikerti Németh Lászlő Általanos Iskola
hivatalos helyisége

Közgyílés ideje: 2015. január 12, 10:45 őra

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

I(iss Tibor elnök
Sipos István elnökhelyettes
Szaniszló-Kabai Gyöngyi gazdasági vezető

Kiss Tibor elnök. köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy aközgyíjlés hatarozatképes.
A j egyzőkönyv vezetésére j avasolj a Szaniszló-Kabai Gyöngyi megbízását.

I /20 I 5. szdmú hatdrozat
Jelenlévők egyhangúlag,22 igen szavazattal elfogadják jegyzőkönyv-vezetőnek Szarriszló-
Kabai Gyöngyit.

Kiss Tibor elnök:
A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az egyesület 2015. évi költségvetésének az elfogadása.
2. A tagdíj mértékének a megállapítása és fizetésének a módja.

Jelenlévők a napirendi pontokat új napirendi pont felvétele nélkül elfogadják.

Kiss Tibor elnök a mellékelt költségvetési táblázat szerint ismerteti az egyesület 2015. évi
várhatő bevóteleit és kiadásait. .::,

A me gj elent ek 22 i gen szava zattal, e gyhan gúlag elQ gadj ák a költsé gveté st.

Kiss Tibor elnök javaslatot tesz a tagdíj mértékére vonatkozólag. A tagdij mértéke ennek

3/20 1 5. szúmú határozat
A me gj e 1 ent ek 22 igen szav azattal, e gyhan gúl a g el fo g adj ak a tagdíj mértékét.

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



4/2015. hatdiozat
A megielentek a javasl atot 22 ígen szavazattal, egyhangulag elfogadjak.

Bocskaikert, 20I 5. iamár 12.
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A Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület 201,5. költségvetése

pénzmaradv
nZ: 76 425Ft

Főszámla: 365 822Ft
Alszámla 810 384 Ft
osszesen: 1252 631Ft

Bevétel megnevezése összeg (Ft}

laPdil 100 000 Ft

MLSZ támogatása 200 000 Ft

Adó I%-a 70 000 Ft

osszesen: 370 000Ft
Kiadás megnevelése

könwelésidíi 60 000 Ft
postaköltség 10 000 Ft

Meebízásidíi 360 000 Ft

Banki költséeek 20 000 Ft

Táboroztatás 60 000 Ft

utaztatás 20 000 Ft

Eszközbeszerzés 400 000 Ft

osszesen: 606 000 Ft

Bocskaikert, 20L5. január L2,
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Tel.: í5D.:§8&027
Adórdn* tE§648§&149
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