JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület közgyűlésén.
2018. június 29. napján 1,1, óra 45 perctől
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Levezető elnök: csákó katalin
Jegyzőkönyvv ezető,. Kolopi Judit
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Fási Ágnes
Jegyzőkönyv-hitelesító:

Orbánné Horváth Eva

Napirendi pontok

1,

A vezető tisáségviselővel kötött szerződés jőváhagyása

Az elnök köszönti

és tájékoztatja a napi rendi pontról a megjelenteket.

Jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy levezető elnök, szavazás után, Csákó Katalin
elnökhelyettes.

Levezető elnök javasolja jegyzőkönyv-vezetőnek

Kolopi Juditoto amit a jelenlevők

egyhangúan

elfogadtak.

Levezető elnök javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek

Fási Ágnest és Orbánné Horváth Évát,

amit a jelenlevők egyhangúan elfogadtak.
Levezető Elnök kéri, hogy 3 fő jelentkezzen szavazatszámláló bizottságba.

A Közgytílés 3 személyét (érinteítekartőzkodása mellett) elfogadták, így aszavazatszámlálő
bizottság

szetétele :

ös

1. Orbárrné

Horváth Éva

2. Csendó-Gusztics Judit Beatrix
3, Pór Péter

ALevezető elnök megállapítja, hogy az eredeti közgyűlés nem volt határozatképes

11.00

órától.

Jelen megismételt Kőzgyűlés, 11, őra 45 perctől a megielentek számára tekintet nélkül
határozatképes.

A levezető elnök ismerteti az összehívás okát

A napirendi pont
a meghívóban

tartalméú. a

és a napirendi pont tartalmát.

jelenlévők előzetesen a meghívóban megismerték. A Közg|ílés

megjelölt helyen, időben és napirendi pontokkal kerül megtartásra.

Jegyzőkönyvben

rögzítésre kerül, hogy

a

szervezet döntését

határozatképességet minden döntéshozatal előtt megállapítja

tagok számaalapján.

nyílt szavazással

ltozza,

a levezető elnök a jelenlevő
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1.

napirendi pont Avezető tisztségviselővel kötött szerződés jóváhagyása

Levezető elnök ismerteti az Alapszabály vonatkoző részeit valamint a megbízás tárgyéí.és
időtartamát.

Levezető elnök kéri, hogy az észrevételeket és kérdéseket,valamint a további módosító
javaslatokat most tegyék meg az egyesületi tagok.

Levezető elnök szavazásra bocsátja avezető tisztségviselővel kötött

szerződés jóváhagyás

elfogadását.

9 12018.

A

EGYESULETI HATAROZAT

Közgyűlés egy tartőzkodás mellett 10 igen szavazattal elfogadta

tisztségviselővel kötött

a

szerződés j óváhagyását.

A közgyűlésről készültjegyzőkönyvet,
elnök, valamint a jegyzőkönyvvezető

Levezető elnök megköszöni

annak átolvasását és hitelesítésétkövetően a levezető
és két hitelesítő helybenhagyőan aláírták.

arészvételta tagoknak és a közgyűIéstbezáqa.

Bocskaikert, 2018. június 29.
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