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Jegl,zőkönlr,
Bocskai Közhasznú Diáksport Egl esület elnökségi ülésén.

ülés hell-e:

Az tilés ideje:

A Bocskaikerti Németh LászIő Általános Iskola
hivatalos helyisége
2017. jartuár 4.

Jelen r-annak:

18.00 óra

kiss Tibor elnök

Katalin elnökhelyettes

C sakó

Kolopi Judit elnökségi tag

Kis Tibor elnök köszönti

a megielenteket és megállapítja, hogy a közgytílés határozatképes.
jegyzőkönyv vezetésre javasolja Kolopi Judit megbizÁsát, aki elfogadja a felkérést.

A

ll2017. számú elnökségi határozat

Jelenlévők egyhangúlag 2 igen szavazattá 1 tartőzkodással, nem szavazat nélkül elfogadják
jegyzőkönyv-vezetőnek Kolopi Judit elntikségi tagot.

Kiss Tibor elnök:
A közgyulés napirendi pontjai:

I. A20l7. évi munkaterv elkészítéseés elfogadása.
2. A2017. évi költségvetés elkészítése.

Jelenlévők a napirendi pontokat új napirendi pont felvétele nélkül elfogadiák.

Az elnök ismerteti

a munkatervet a

212017. számú elnökségi

A megjelentek

melléklet szerint.

határozat

3 igen szavazattal, egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás

nélkül

munkatervet.
Az elnök ismerteti a költségvetésre vonatkoző adatokat, avárható kiadásokat és bevételeket.
Az adatok alapján az elnökség elkészítiaz egyesület2017. évi költségvetését.
elfogadj

rák a

Bocskaikert,2017 . januar. 04.

Z*<
Kiss Tibor
elnök

a%\erJ

csákó katalin
elnökhelyettes

BOc§IfiI nÖzueszr,lÚ nrcK§p onr
EGYESUtET

4241

}"ttr.._

Bocskaikert, Baross G.

Tel.: (52) 583-027
Adósám: 185&18641{9

19.

Kolopi Judit
elnökségi tag
jegyzőkönyv-vezető

A Bocskai Közhasznú Diáksport Egy,esület 2017. évi munkaterve
sorSZam
1

hónap
január

feladat

felelős
elnökség

a költségl,etés összeállítása,

az elnökség összehívása
2.

január

íJ7.I]9. U11 labdarúgó

elnök

edzések beindítása

a
J.

janlár

4.

január

5.
7.

február
február
február

8.

maTcluS

9.

április

10.

május

11

június

12.

július

13.
14.

szeptember
szeptember

15.

október

16.

november

n.

december

18.

december

19.

december

6.

(ianuár-iúnius)
közgyűlés (tagdíj összegének
és a költségvetés elfogadása)
p áIy ázatok b enyúj tás a NEA
működési támogatásra és
szakmai program
i ótékonysáei bál. felaiánlás
részvétela futsal-tornán
igazolt j átéko s o k sp ortorvo s i
vizsgálata
tav aszi labdarúgó torna
kezdete
a20l7120\8. évi TAO
Sportfej 1esztési program
benl.úitása
TAO eszközbeszerzések,
kifizetések (edzői bér,
utaztatás)
a nlári labdarúgó tábor
előkészítése
két hetes nl,ári labdarúgó
tábor nregrendezése
az einökség összehívása
az őszi labdarúgó tornák
kezdete. l,alamint az edzések
újbóli indítása
( szeptember- december)
i gazolt j átékosok sportorvosi
vizsgálata
TAO programhoz támogató
keresése
TAO-val kapcsolatos
kifizetések
A20I7. évi éves beszámoló
elkészítése,az elnökség
összehívása
a Közgyűlés összehívása, az
éves beszámoló elfosadása

elnök
páIyazaíitó, elnök

elnök
elnök
elnök
elnök
elnök

elnökhelyettes,

könlvelő
elnök
elnök

elnök, elnökség
elnök

elnök
elnök
elnökhelyettes,
könyvelő
elnök

elnök

BOcsiilI K9{t4qr.o*u núxsponr
EGlTsíIr F,,l.
BocskaikeiiHaross C.
tg,
. lel.: l52) 583-02?

4241

/

.,-],1 .

:i]T1: 1 S564864-1-09

C.-(btZ;[t_t*_
csákó katalin

Kiss Tibor
elnök

elnökhelyettes

BocsKAI xözrnszNú nmxsponr

pei,nsürrr

4241

Bocslaikert, Baross G.
Tel.; (52) 58}027

Adószáru 18§64864.149

19.

,[_t,1- i..-t.,
Kolo|i qi}oit

elnökségi tag
jegyzőkönyv-vezető

ó

A Bocskai Közhasznú Diáksport Egi esület 2017.

ér,i költségl,etése

Pénzmaradr,ány
Készpénz:
Főszámla:

26 905
608 949

^{.lszámla:

0

Osszesen:

635 854

Osszee (Ft)

Bevétel megnevezése
Taedíi

MLSZ

100 000 Ft

200 000 Ft
70 000 Ft
1 300 000 Ft
1 500 000 Ft
3 170 000 Ft

támogatás

Adő loÁ-a

NEA működésipá|yázat
Egyéb páIyázatok
Osszesen:

kiadás mesnevezése

Osszeg (Ft)

könyvelési díi

60 000 Ft

postaköltsée

10 000 Ft

Meebízási díi
Banki költséeek
Táboroztatás
utaztatás
Eszközbeszerzés
Terembérlési díi
orvosi vizssálat díia
Osszesen:

bruttó 625 000 Ft
20 000 Ft
50 000 Ft
20 000 Ft
400 000 Ft
80 000 Ft
20 000 Ft
1 285 000 Ft

Bocskaikert, 2017 . január. 04.
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Kiss Tibor
elnök
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csákó katalin
elnökhelyettes
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