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A Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület 2015. szeptember 01-én 9.00 órakor közgyűlést
tart.

A közgyűlés helyszíne: a Bocskaikerti NómethLászlő Általános Iskola hivatalos helyisége.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontj a 2015, szeptember 01. 10.00
Óra. A megismételt közgyűlés helye: a Bocskaikerti NémethLászIő Általános Iskola hivatalos
helyisége.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha az egyesület rendes tagjainak több mint fele jelen van.

A határozatképtelenség miatt 8 napon belül ismételten összehívott megismételt közgyűlés az
eredeti napirendi pontokban, a megjelentek számára tekintet néIkül határozatképes.

Napirendi pontok:

1 . Y ezető tisztségviselő megbízási szerződésének j óváh agyása.

Minden érintett megjelenésére feltétlenül számítok!

Bocskaiker1, 2015. augusztus 1 8,
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amely készült a Bocskai

Közgytílés helye:

Jegyzőkönyv

Közhasznú Diáksport Egye sület közgyűléséről.

Bocskaikerti Németh LászIő Általanos Iskola

10:00 óraKözgyűlés ideje:

Jelen vannak:

hivatalos helyisége

2015. szeptember 01,

a tagok a jelenlóti ív szerint
kiss Tibor elnök
Sipos István elnökhelyettes
Szani szló-Kabai Gyöng yi gazdasági v ezető

SiPos István elnökhelyettes köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes.

A j e gyzőkönyv vezetésére j avaso lj a s zani szló -kabai Gyöngyi me gbízását.

5/201 5. szúmú hatdrozat
Jelenlévők egyhangÚlag,20 igen szavazattal elfogadják jegyzőkönyv-vezetőnek Szaniszló-
Kabai Gyöngyit.

Sipos lstván eI nökhelyettes:
A kÖzgYŰlés napirendi pontja Kiss Tibor elnökkel kötött megbízási szerződés jőváhagyása.

Jelenlévők a napirendi pontokat új rrapirendi pont felvétele nélkül elfogadják.

Az elnÖkhelYettes ismerteti az Alapszabály vonatko ző részeit, valamint a megbízás tárgyát és
időtartamx.

6/20 1 5. szdmú hattírozat

Kíss Tibor
elnök

Sipos Istvdn
elnökhelyettes

A megjelentek 20 igen szavazattal, egyhangiilag, nem szavazat és tarlózkodás nélkül
jóváhagyják a Megbízási szerződést. 
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