
BUDAORSI BRIDZS KLUB
SPORTEGYESULET

JEGYZOKONYV

A Közgyűlés időpontja:
Dátum A hét napja Kezdete

2016.04.04. Hétfő 18:00

A Közgyűlés he|yszíne: 2040 BUDAORS' Káro|y kirá|y utca 3.

Az ü|és jel|eg: Rendes [l Megismételt 8 Rendkívüli !

Je|en|évők: A mellékelt jelenléti ív szerint

A Sportegyesü|et e|nöke rögzíti, hogy a sportegyesü|et szavazati joggaI rende|kező tagjainak
száma, a Közgyű|és időpont'iában:

64 fő.

A közgyű|ésen megjelent egyesületi tagok száma a jelen|éti ív szerint 39 fő.

A Sportegyesü|et aIapszabá|ya, és az érvényes jogszabá|yi e|őírások szerint a megismételt
közgyű|és a megjeIentek számától függetlenü| is határozatképes'

a) Fentiek a|apján a je|en közgyű|és határozatképes.

b) A Közgyű|ést |evezető elnök megvá|asztása.
JeIen|évők a közgyű|ést Ievezető eInöknek |átható többséggeI megvá |asztottá k:

KovÁcH T|BoR sportegyesü|eti tagot.

c) A jegyzőkiinywezető megvá|asztása'
jeIen|évők jegyzőkönywezetőnek |átható többséggeI megvá|a5ztották:

sUGÁR |srvÁNNÉ sportegyesü|eti tagot.
d) A jegyzőkönyvet hiteIesítő szemé|yek megvá|asztása.

JeIen|évők jegyzőkönyv hiteIe5ítőnek |átható többséggeI megvá|asztották:

DR. ÚJVÁRY ZsoLTNÉ sportegye5ü|eti tagot.

DR' L|NTNERNÉ DR. BöLcs MAR|ETTA sportegyesü|eti tagot'

e) szavazatszám|á|ó bizottság tagjának megvá|asztása:
JeIen|évők jegyzőkönyV hiteIesítőnek |átható többséggeI megválasztották:

MIHÁLY ]ÁNos

KoVÁCH ATT|LA

ZAHONYI ORSOLYA

sportegyesü|eti tagot.

sportegyesü|eti tagot.

sportegyesületi tagot'
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BUDAORSI BRIDZS KLUB
sPoRTEGYEsÜLET

f) A Közgyű|ési meghívóban közö|t napirend e|fogadása

Jelenlévők a napirendet látható többséggel el|ogadták.

Naoirendek megtárgva|ása:

l.) Döntés a sportegyesü|et 2015. évi működését és közhasznúsági tevékenységét
értékelő eInöki beszámo|ó eIfogadásáró|.

A sportegyesület elnöke a Közgyűlést részIetesen tájékoztatta e|őzetesen írott, és közreadott
me||ék|etben a napirendrő|, mely anyag a jegyzőkönyv me|lék|etét képezi.  Az EInök kéri a
Közgyű|ést, hogy a közreadott beszámo|óját határozatávaI fogadja e|.

Szavazás: rgen:
Nem:
Tartózkodott:

3 9

0
0

Eredménv: A Közgyű|és a határozatot e|fogadta.

L/zol6.(|v'o4.) számú BUB| határozat:

A Közgyű|és je|en határozatávaI e|fogadja a sportegyesü|et E|nökének 2015' éVi
működésérő| és közhasznú tevékenységérő| szó|ó beszámolót.

2.) Döntés a sportegyesii|et 2015. évi egyszerűsített számviteli beszámo|ójának
eIfogadásáró|.

A sportegyesü|et eInöke a Közgyű|ést részIetesen tájékoztatta e|őzetesen írott, és közreadott
me|lék|etben a napirendrő|, mely anyag a jegyzőkönyv mel|ék|etét képezi.  Az E|nök kéri a
Közgyűlést, hogy határozatávaI a közreadott beszámo|ót fogadja e|.

szaVazá5: lgen: 39
Nem:  0
Tartózkodott: 0

Eredménv: A Közgyű|és a határozatot e|fogadta'

2l2oL6'(|v.o4.) számú BUB| határozat:
A Közgyű|és jelen határozatávaI eIfogadja a sportegyesü|et 2015. évi egyszerűsített
számvíteIi beszámo|óját.

3.) Döntés a sportegyesü|et 2015. évi közhasznúsági beszámo|ó e|fogadásáró|'

A sportegyesü|et eInöke a Közgyű|ést részIetesen tájékoztatta e|őzetesen írott, és közreadott

me||ék|etben a napirendrő|, me|y anyag a jegyzőkönyv me||ékletét képezi.  Az E|nök kéri a

Közgyű|ést, hogy határozatávaI a közreadott beszámo|ót fogadja e|.

Bub|Je*zo*tn\v, 'o 'os7-- . . . .  
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BUDAORSI BRIDZS KLUB
sPoRTEGYEsÜLET

Szavazás: tgen: 39
Nem:  0
Tartózkodott: 0

Eredménv: A Közgyű|és a határozatot e|fogadta.

3/2oL6'(|v,o4.) számú BUB| határozat:
A Közgyű|és je|en határozatávaI e|fogadja a Sportegyesü|et 2015. éVi közhasznúsági
beszámo|óját.

4') Döntés a Sportegyesü|et szükséges technikai fej|esztéseirő|'

A Sportegyesület eInöke a Közgyűlést részletesen tájékoztatta e|őzetesen írott, és közreadott
me||ék|etben a napirendrő|, me|y anyag a jegyzőkönyv mel lék|etét képezi.  Az E|nök kéri a
Közgyű|ést, hogy a közreadott fej|esztési irányokat fogadja e| és határozatáva| járuljon hozzá
azok megvalósításához.

szaVa zá s: rge n:
Nem:
Ta rtózkodott:

39
0
0

Eredménv: A Közgyű|és a határozatot e|fogadta.

41 2ol6.(|v'o4') számú BUB| határozat:
A Közgyű|és je|en határozatáva| e|fogadja a Sportegyestj|et Elnökségének a fejlesztésekre
vonatkozó javasIatát és hozzájáruI azok fokozatos megva |ósításá hoz.

5.) Döntés a sportegyesü|et fe|ha|mozott vagyona és a kötelező kiadásait
meghaIadó jövőbeIi t öbbIet bevételeinek feIhaszná|ásáró|.

A Sportegyesi.'ilet eInöke a Közgyűlést részIetesen tájékoztatta előzetesen írott, és közreadott
me|lék|etben a napirendrő|, mely anyag a jegyzőkönyv mel|ék|etét képezi.  Az E|nök kéri a
Közgyű|ést, hogy a közreadott Vagyon feIhaszná|ási javas|atról hozza meg e|fogadó
határozatát.

Szavazás: lgen: 39

Nem:  0
Tartózkodott: 0

A Közgyű|és a határozatot eIfogadta.Eredménv:

5/2015.(|V.04.) számú BUBI határozat:
A Közgyűlés je|en határozatávaI e|fogadja a sportegyesület EInökségének a sportegyesü|et
vagyonának feI ha szná|ására vonatkozó javasIatát.

Bubi JegyzőkÖnyv 20Ió'04'04'
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BUDAORSI BRIDZS KLUB
sPoRTEGYEsÜLET

6.) Döntés az Egyesü|et á|taI megszervezendő nyí|t versenyek megva|ósításáró|.

A Sportegyesü|et eInöke a Közgyű|ést részIetesen tájékoztatta e|őzetesen írott, és közreadott
mel|ék|etben a napirendrő|, me|y anyag a jegyzőkönyv me||ékIetét képezi.  Az ElnÖk kéri a
Ktizgyű|ést, hogy határozatáva| a Sportegyesület á|taI szervezendő nyí|t versenyprogramot
fogadja el.

Szavazás: rgen:

Nem:
Tartózkodott:

39
0
0

Eredménv: A Közgyűlés a határozatot e|fogadta.

6/2oL6,(|v.o4.) számú BUB| határozat;
A Közgyű|és je|en határozatávaI e|fogadja a sportegyesü|et EInökségének javasIatát a
sportegyesü|et á|tal szervezendő nyí|t versenyprogra mok megva |ósítására.

7.) Hozzájáru|ás megadása, hogy a sportegyesü|et megbízási szerződésse|
fog|alkoztathassa saját sporto|óit az Egyesü|et érdekében:

A sportegyesü|et eInöke a Közgyű|ést részIetesen tájékoztatta e|őzetesen írott, és közreadott
me||ék|etben a napirendrő|, me|y anyag a jegyzőkönyv me||ékletét képezi '  Az Elnök kéri a
Közgyű|és hozzájáru|ó határozatát ahhoz, hogy a sportegyesü|et további zaVartaIan
műkcidtetése érdekében, saját sportoIóit megbízásos szerződésseI fogIa Ikoztathassa.

Szavazás: lgen: 39
Nem: 0
Tartózkodott: 0

Eredménv: A Közgyű|és a határozatot e|fogadta.

7 /zoL6'(|v.o4.) számú BUB| határozat:
A Közgyű|és je|en határozatáVal elfogadja a sportegyesü|et E|nökségének javas|atát, hogy
a sporte8yesü|et saját sporto|óit is megbízásos szerződéssel foglaIkoztathassa '

8') A 2013.04.08.-án megvá|asztott e|nökség |emondásának e|fogadása.

A sportegyesü|et elnöke a Közgyű|ést részIetesen tájékoztatta e|őZetesen írott, és közreadott
me||ék|etben a napirendről ,  me|y anyag a jegyzőkönyv me||ék|etét képezi.  Az Elnök kéri a
Közgyű|ést, hogy határozatávaI fogadja eI az eddig funkcióban |évő, de Iejárt mandátumú
eInökségi tagok lemondását.

Szavazás: |gen: 39
Nem:  0
Tartózkodott: 0

Eredménv: A Közgyű|és a határozatot e|fogadta.

Bubijegyzőkönyv _ 20] 6'04'04
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BUDAORSI BRIDZS KLUB
sPoRTEGYEsÜLET

81 2o16.||V'04.) számú BUB| hatá rozat:

A Közgyű|és jeIen határozatávaI eIfogadja a SportegyesÜ|et EInökségének Iemondásat.

9.) Az E|nök tájékoztatója az új elnökségre Váró fe|adatokró|.

A SportegyesÜlet eInöke a Közgyű|ést részIetesen tájékoztatta e|őzetesen írott, és közreadott
me||ék|etben a napirendrő|, me|y anyag a jegyzőkönyv me||ékletét képezi.  Az E|nök kéri a
Közgyű|ést, hogy határozatávaI fogadja eI tájékoztatóját a megvá|asztandó eInökségi tagokra
Váró feIadatokróI.

Szavazás: |gen: 39
Nem:  0
Tartózkodott: 0

Eredménv: A Közgyűlés a határozatot e|fogadta.

9 l 2ol6.Í|v.o4.) számú BUB| határozat:

A Közgyű|és jelen határozatávaI e|fogadja a sportegyesü|et EInökségének tájékoztatóját a
megvá|asztandó eInökségi tagokra váró feIadatokró|.

10') E|őkészítő javaslat az újonnan felá||ítandó eInökség összetéte|ére'

A sportegyesü|et elntjke a Közgyű|ést részIetesen tájékoztatta e|őzetesen írott, és közreadott
me||ék|etben a napirendrő|, me|y anyag a jegyzőkönyv me||ék|etét képezi.  Az EInök kéri a
Közgyű|ést, hogy fogadja eI tájékoztatóját a megvá|asztandó eInökségi tagokra váró
feIadatokró|.

Szavazás: |gen: 39
Nem:  0
Tartózkodott: 0

Eredménv: A Közgyűlés a határozatot e|fogadta.

lol2oL6.(|v,o4.) számú BUB| határozat:

A Közgyű|és jeIen határozatávaI elfogadja a sportegyesület EInökségének tájékoztatóját és
a megvá|asztandó új eInökség tagságára vonatozó irányadó javaslatát.

11.) A Tagság megnyi|atkozása a sportegyesü|et működtetésében va|ó részvételi
szándékró|.

FEHÉR |MRÉNÉ nyi|atkozata: A '|e| ö|ést e|fogadom.

HoFFMANN TAMÁS nyi|atkozata: A je|ö|ést e|fogadom.

KovÁcs GERGEtY nyiIatkozata: A je|ö|ést e|fogadom.

Bubijegyzókönyv _ 2016,04'04' -4
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BUDAORSI BRIDZS KLUB
sPoRTEGYESÜLET

A Közgyű|és hozzon határozatot, hogy az Elnökség javaslata kerüljön szavazásra.

Szavazás: |gen: 39
Nem:  0
Tartózkodott: 0

Eredménv: A Közgyű|és a határozatot e|fogadta'

LLl 2ol6.(|v.o4.) számú BU B| hatá rozat:

A Közgyű|és jelen határozatával e|fogadja az Elnökség irányadó javas|atát a
sportegyesület E|nökségi tagjaira és kéri a szavazás megtartását.

12') Döntés az új e|nökség összetéte|érő|.

A közgyű|ést |evezető e|nök tájékoztatja a megje|enteket, hogy a vonatkozó törvényi
e|őírásoknak és az A|apszabá|ynak megfe|e|ően a személyekrő| szó|ó döntéseket títkos
szavazássaI ke|| megejteni. Minden tisztségrő| külön-kü|ön, egymástó| e|térő színű szavazó
cédu|án a megfe|e|ő he|yre tett X jelle| lehet szavazni, me|ynek hiányában a szavazó cédula
érVénVteIen.

A közgyú|ést |evezető e|nök a közzétett tá'iékoztatónak megfele|ően a sportegyesü|et
eInökének javaso|ja: KovÁcs GERGELY egyesületi tagot, a korábbi aIeInököt.

Szavazás: szavazott: 39
Ervénves: 36
Érvényte|en: 3

Eredménv: A Közgyű|és a je|ö|t KovÁcs GERGELY tagot a
sportegyesü|et eInökének megvá|asztotta.

L2 l 2ot6.(|v'o4.) számú BU B| határozat:

A Közgyűlés je|en határozatáva| a je|ö|t KovÁcs GERGELY tagot a Sportegyesü|et
eInökének megVá|asztotta.

A közgyű|ést |evezető e|nök a közzétett tájékoztatónak megfe|e|ően a sportegyesÜ|et
K|ubvezető a|elnökének javaso|ja: HOFFMANN TAMÁS egyesü|eti tagot, aki eddig,
mint tornaVezető működött.

Szavazás: szavazott: 39
Ervénves: 35
Érvényte|en: 4

Eredménv: A Közgyűlés a je|ö|t HoFFMANN TAMÁS tagot a
sportegyesü|et KIubvezető AIeInökének megVálasztotta.



BUDAORSI BRIDZS KLUB
sPoRTEGYEsÜLET

13/2016'(|V.04.) számú BUBI határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával a je|ölt HOFFMANN TAMÁS tagot a sportegyesület
KIubvezető AIeInökének megválasztotta.

A közgyű|ést |evezető e|nök a közzétett tájékoztatónak megfele|ően a sportegyesü|et
Á|talános A|eInökének javaso|ja: FEHÉR IMRÉNÉ egyesü|et i  tagot.

Szavazás: szavazott: 39
Ervénves: 34
Ervénvtelen: 5

Eredménv: A Közgyűlés a je l ö | t  FEHÉR IMRÉNÉ tagot a sportegyesü|et
Á|ta|ános AleInökének megvá|asztotta.

t4/2oL6.(|v.o4.) számú BUB| határozat:

A Közgyű|és je|en határozatával a je l ö | t  FEHÉR IMRÉNÉ tagot a Sportegyesület
Á|ta|ános AIeInökének megvá|asztotta.

13.) Döntés a rendszeresen besegítő, e|nökséget kiegészítő vezetőségi tagként
va|ó megbízásró|.

A sportegyesület eInöke a Közgyűlést részIetesen tájékoztatta e|őzetesen írott, és
közreadott me|lék|etben a napirendrő|, me|y anyag a jegyzőkönyv me||ék|etét képezi.  A
Közgyű|és nem á| l t  e|ő javas|attaI az Elnökség munkáját k isegítő t isztségvise|őre. Javas|at
h iá nyá ban döntéshozataIra nincsen szükség.

14') Döntés örökös tiszte|etbe|i e|nök szemé|yérő|.

A közgyű|ést |evezető é|nök az e|őzetesen írott, és közreadott me|lék|etben a napirendrőI
adott indoko|ást, me|y anyag a jegyzőkönyv me||ék|etét képezi. A közgyű|ést levezető elnök
kérdezi a Közgyűlést, hogy határozatáVal e|fogadja-e a kikü|dött tájékoztatóban javaso|t

ör ök ös TiszteIetbeI i  E|nök cím adományozását az alapító eInök számára?

Szavazás: szavazott: 39
Érvénves: 36
Ervényte|en: 3

Eredménv: A Közgyű|és KoVÁcH T|BoR a|apító tagot a sportegyesÜlet
0rökös Tiszte|etbeIi Elnök címmeI adományozza meg.

Bubijegyzőkönyv-2oló'o4o4 \ 
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BUDAORSI BRIDZS KLUB
sPoRTEGYEsÜLET

15/2016.(|V.04.) számú BUBt határozat:

A Közgyű|és jelen határozatáVal a je|ö|t KoVÁcH T|BoR a|apító tagot, a sportegyesü|et
korábbi e lnökét ör ök ös Tiszte|etbeIi  E|nök címmeI adományozza meg.

15') A közgyű|és meghataImazza az új EInököt a vá|tozások benyújtására, a Törvényszékre es
minden más HivataI fe lé (NAV, KsH, Budaörs i  önkormányzat, stb') ,  továbbá a meghozott
döntéseket a,,HATÁRozAToK TÁRA,, című dokumentu mban Va |ó röszítésre.

Szavazás: |8en: 39
Nem:  0
Tartózkodott: 0

Eredménv: A Közgyű|és a határozatot e|fogadta.

t6 l 2o76'(|v'o4.) számú BUBI határozat:
A Közgyű|és je|en határozatávaI fe|szó|ítja a SportegyesÜ|et Elnökét, hogy a Közgy(i|és
határozatairó| az iIIetékes Hatóságokat tájékoztassa és a Határozatok Tárában rögzítse.

16.) Egyebek, tájékoztatók, javasIatok.

A sportegyesület e|nöksége tájékoztatást adott arró|, hogy a Bridzsklub |étrejőttét Budaörs
Város önkormányzatá nak fé| mi|Iió forint értékű, az |fjúsági K|ubnak nyújtott közvetett
támogatása tette |ehetőVé. A heti rendszerességge| megrendezésre kerü|ő k|ubversenyek
megeme|t játékdíjai, és a sikeres nagy létszámmaI megrendezésre kerÜ|t nyí|t versenyek
bevételei e|hárították a veszé|yt a k|ub anyagi fenntarthatósága kérdésében. A Klub további
működtetési biztonsága, ós technikai fej|esztése kü|ső támogatás né|kü| nem lehetséges. A
Sportegyesü|et eInöksége kéri a tagságot, hogy javas|ataikkaI segítsék az elnökséget a
pénzbevéte|ek növe|ésfnek módjára és az eset|eges szponzorok megta|álására. Tartósan
fenn á|| a K|ub működését biztosító megfele|ő tartós he|yszín birtok|á5ának biztosítása a
j övőben is.

Az eInökség tájékoztatására határozatra érdemes javaslat a Közgyű|és részérő| nem merült föI.

A Közgyű|ést a |evezető e|nök bezárta.
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BUDAöRS| BRlDzs KLUB
sPoRTEGYEsÜLET

Mel|ék|etek:

l. Meghívó a közgyűlésre
2. A meghívóhoz csatolt mellékletek (l. _ l0.)
3. Jelenléti ív
4. Elfogadó nyilatkozatok (l do)á-.,,C

Budaörs, 2016. április 4.

Közgyűlést levezető elnök

Jegyzőkönyv hiteIesítő

Tanú:

Neve:

A|áírása:

Lakóhelye:

ku.

0$c Y3J-_tfi
Személyi igazolvány száma

0Ates t+
Szemé|yi igazo|vány száma

BubiJegyzóktnyv - 20] ó'04'04 oldal: 9/9


