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A Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület 2017. szeptember 1-jén 14.00 órakor közgyűlést
tart.

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

Ahatározatképtelenség esetén 14.30 órakor ismételten összehívott megismételtkőzgyőIés az
eredeti napirendi pontokban, a megjelentek számélra tekintet nélkül határozatképes. A
megismételt közgyúlés helye: a Bocskaikerti Németh Lásztő Általános Iskola hivatalos
helyisége.

A közgyúlés akkor hatátozatképes, ha az egyesület rendes tagjainak több mint fele jelen van.

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

Napirendi pontok:

1. A vezető tisáségviselővel kötött szerződés jóváhagyása.

Minden érintett megj elenésére feltétlenül számítok!

Bocskaikert ,2077 . augusztus 21 .
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Jegyzőkönyv

amely készült a Bocskai Kőzhasznu Diáksport Egyesület közgytíléséről.

Közgyűlés helye: Bocskaikerti Németh LászIő Általános Iskola hivatalos helye

Közgyűlés ideje: 2017 . szeptember 01. 14.30 őra

Jelen vannak: a tagok aielenléti ív szerint
Kiss Tibor elnök
Csákó Katalin elnökhelyettes
Kolopi Judit elnrikségi tag

Kiss Tibor elnök köszönti a megjelenteket és megállapítj a, hogy a megismételt közgyűlés
hatarozatképes. A jegyzőkönyw vezetésére javasolja Orbánné Horváth Eva megbízását, akí
elfogadja amegbizást.

5 l20 17 .számű határ ozat

Jelenlévők egyhangúlag, 23 igen szavazattal elfogadják jegyzőkönyv-vezetőnek Orbánné
Horváth Evát.

Hitelesítésre felkéri Csendó-Gusáics Juditot és Pór Pétert.

Csákó Katalin elnökhelyettes :

A közgyűlés napirendi pontja Kiss Tibor elnökkel kötött megbízási szerződés jőváhagyása.

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

Az elnökhelyettes ismerteti az Alapszabály vonatkoző részeit valamint amegbizás targyát és

időtartamát.

612017 . számú határozat

A megjelentek 22 igen szavazattal, I tuiőzkodással, nem szavat nélkül jőváhagyják a
Megbízási szerződést.

Bocskaikert,2017 . szeptember 01.
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