
. BUDAORSI BRIDZS KLUB
sPoRTEGYESÜLET

JEGYZOKONYV

A KiizgyűIés
időpontja:

Dátum A hét napja Kezdete

2014.05.05 Hétfő 17:30

A Közgyűlés
he|yszíne: 2040 BUDAORS, Károly kirá|y utca 3.

Az üIés je|leg: Rendes fi Megismételt fi Rendkívüli !

JeIenIévők: A mellékelt jelenléti ív szerint

Je1en1évők elfogadták a SportegyesÍilet elnökének javas|atáÍ', hogy a meghívón szereplő
napirendet a hatarozatképesség meghatározásával kezdjük'

A Sportegyesü|et e|nöke r ögzíti, hogy a Sportegyesti|et szavazati joggal rende|kező tagjainak
száma, a Közgyű|és időpontjában:

35 fő'

A kozgyű|ésen megjeIent egyesü|eti tagok száma a jeIen|éti ív szerint / E fő '

A Sportegyesü|et a|apszabá|ya, és az érvényes jogszabá|yi e|őírások szerint a megisméte|t
közgyű|és a megjeIentek 52ámátó| fLjgget|enü| is határozatképes.

Tehát a jeIen közgyű|és határozatképes.

Napirend:

1.) Aközgyű|éshatározatképességénekmegá||apítása.
7.) A Közgyű|és Ievezető e|nökének, a jegyzőkönyvvezető és a hite|esítők megvá|asztása.
3') Döntés a 2013. évi mér|eg e|fogadásáró|'
4.| Döntés a 2oL3, évi beszámo|ó e|fogadásáró|.
5.) Döntés a 2013. évi közhasznúsági je|entés e|fogadásáró|'
6.) Döntés a 2oL4. évi pénzügyi terv elfogadásáró|.
7 ') Egyebek, tájékoztatók, javas|atok.

> A BUB|KLUB, mint a Magyar Bridzs SZöVetség tagegyesü|ete és kapcso|ata.
} JavasIatok a sportegyesü|eti tagok 2015. évi tagdíjának meghatá rozásá hoz.
} Javas|atok a SportegyesÜ|et k|ubnapi versenyein aIkaImazandó nevezési díjak

mcph atározásához.
} A Sportegyesü|et és Budaörs Város tnkormányzata köz ö t t i  kapcsoIat.
> A Sportegyesü|et műkődésének he|yszíne.
} Anyagi támogatás érdekében szponzorok feIkutatása.

Jelenlévők a módosított napirendet egyhangúan elfogadták'
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Napirendek megtárgyalása:

l.. napirendi pont: A közgyű|és határozatképességének megá||apítása.
A határozatképesség vizsgálata miir megtöÉént. A Közgyűlés határozatképes.

2. napirendi pont:
a) A Közgyű|ést Ievezető e|nök megvá|asztása.

JeIen|évők a Kőzgyű|ést Ievezető eInöknek egybehangzóan megvá |asztottá k:

|4 o v a,c L, 1-,' bo r sportegyesÜ|eti tagot.

b) A jegyzőkönywezető megválasztása.
Jelen|évők jegyzőkönyvvezetőnek egybehangzóan megvá|asztották:

14ovc|éJt Alt, ,/c. sportegyesü|eti tagot.
c) A jegyzőkönyvet hite|esítő szemé|yek megvá|asztása.

JeIen|évők jegyzőkönyv hiteIesítőnek egybehangzóan megvá|asztották:
'v-ó, 

"., é.s,, 4 L-, s Jo, sportegyesü|eti tagot.
Jelen|évők jegyzőkönyv hite lesítőnek egybehangzóan megvá|asztották:

áó, U,,,1b ,Z.<,.. (t n e| sportegyesri let i tagot.

3. Döntés a 2013. évi mér|eg e|foeadásáró|.

A Sportegyesü|et e|nöke ismertette a 2013. évi mér|eget és annak fő számait.  Javaso|ja a

Közgyű|ésne k a mér|eg e|fogadását.

4/2ol4.|v.o5.| számú BBKS hatá Íozat:

A Bubik|ub közgyű|ése az Egyesü|et pénzügyi mér|egét jóVáhagyó|ag e|fogadja.

Szavazás: |gen: / Á'
Nem:  P
Tartózkodott: O

Eredménv: A Közgyű|és a határozatot el fogadta / nem fogadta e|.

4' napirendi pont: Döntés a2073. évi beszámo|ó e|fogadásáró|.
A Sportegyesü|et e|nöke ismertette a 20L3 ' évi beszámo|ót és annak fő számait '
Javaso|ja a Közgyű|ésnek a beszámo|ó e|fogadását.

5/2014.(V.05.) számú BBKs határoZat:
A Bubik|ub közgyű|ése az Egyesü|et 2013. évi beszámo|óját jóváhagyó|ag e|fogadja.

Szavazás: |gen: #
Nem:  A
Tartózkodott: P

Eredménv: A Közgyű|és a határozatot e|fogadta / nem fogadta e|'
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5. napirendi pont: Döntés a2073, évi közhasznúsági je|entés e|fogadásáró|.
A sportegyesü|et e|nöke ismertette a SportegyesÜlet 20].3. évi működésérő| szó|ó
közhasznúsági jelentést, és javaso|ja a Közgyű|ésnek a jeIentés elfogadását.

6/2014.(V.05.) számú BBKS határozat:
A Bubik|ub közgyű|ése az Egyesü|et 2013. évi működésérő| szó|ó közhasznúsági
jeIentést jóváhagyó|ag eIfogadja.

Szavazás: rgen:
Nem:
Tartózkodott:

EredménV: A Közgyű|és a határozatot e|fogadta / nem fogadta e|.

6. napirend: Döntés a2oL4, évi pénzügyi terv e|fogadásáró|.

A Sportegyesü|et eInöke ismertette a 2oI4' évre szóló pénzÜgyi tervet, ame|y
biztosítja biztonságos működést, de nem teszi |ehetővé a szükséges fej|esztéseket. Az
eInök javaso|ja a pénzügyi terv e|fogadását'

7 lzol4.|v'o5'| számú BBKS határozat:
A Bubik|ub közgyű|ése az Egyesü|et 2074. évre szó|ó pénzÜgyi tervet jóVáhagyó|ag
elfogadja.

Szavazás: |gen: '{ €
Nem:  O
Tartózkodott: 0

Eredménv: A Közgyűl(s a határozatot e|fogadta / nem fogadta e|.

7. napirend: Egyebek.

A Sportegyesü|et e|nöksége tájékoztatást adott arró|, hogy a Bridzsk|ub |étrej öttét
Budaörs Város tn kormá nyzatá n ak fél mi||ió forint értékű támogatása tette |ehetőVé. A
heti rendszerességge| megrendezésre kert i|ő k|ubversenyek, és a megrendezésre kerülő
nyí|t Versenyek bevéte|ei o|y szűkösek, hogy a k|ub fenntartása, és technikai fej|esztése
kÜ|ső támogatás néIkü| nem |ehetséges. A Sportegyesü|et e|nöksége kéri a tagságot,
hogy javas|ataikkal segítsék az e|nökséget a pénzbevéte|ek növelésének módjára és az
esetIeges szponzorok megta |á |ására.

A Közgyű|ést a |evezető e|nök bezárta.

/r
o
U

BubiJegyzöktnyv 20l4'05,05' oldal3l4



BUDAORSI BRIDZS KLUB
sPoRTEGYESÜLET

Mel|ékletek:
1. Meghívó a közgyűlésre
2. Jelenléti ív
3. Főkönyvi kivonat.
4. 2013. évi egyszerrisített éves beszámoló.
5. Egyszerrísített éves beszámoló kiegészítő melléklete.
6. Egyszenísített éves beszámoló eredmény kimutatás.
7. A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerúsített beszámolója és

közhasznúsági melléklete.
8. Üzleti terv a2014. évre

Budaörs, 2014. május 5. BUDAIRSI BHIDZS KLUB
sPoRTEGYEsÜLET

2040 Budaors Farkasróti Út gg.
Acjószám: 18506752-1 -1 3
Telefon: +36 201513-59-1 3

/-*,.ű{,k.
Spoftegyesület elnöke

Jegyzókönyv hitelesítő
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JegyzoKonyv hitelesítő

Jegyzókönywvezető
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