
BUDAöRSI BRlDzs KLUB
SPORTEGYESULET

JEGYZOTOXYV

A Közg;rűlés időpontj a:
Dátum A hét napja Kezdete

2018.05.14. Hétfti 17:45

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

Az ülés jelleg: Rendes I Megismételt ! Rendkívili !

Jelenlévők: Amellékelt jelenléti ív szerint

A SportegyesÜ|et e|nöke rögzíti, hogy a SportegyesÜ|et szavazati jogg}| rende|kező tagjainak száma, a

Közgyű|és időpontjában: r$3l ft

A közgyű|és határozatképességéhez szÜkségesje|entévőtag|étszám E fő

A közgyű|ésen megje|ent egyesü|etitagok száma a jelen|éti ív szerint I sr I to

Napirend:
1.) Döntés a elfogadásáró|.
2.) Egyebek

a) A jogszabá|yok és a Sportegyesület a|apszabálya szerint a jelen közgyűlés határozatképes.

b) A KözgyÍíIést |evezető elnök megválásztása.
JeIen|évők a közgyű|ést Ievezető elnöknek látható többséggeI megvá|asztották:

sportegyesü|eti tagot. {d^e"t""io" Cf.e,l-í

c) A jegyzőkönywezető megválasztása.
Jelen|évők jegyzőkönyv.vezetőnek |átható többséggel megvá|asztották: -l,'Á-t*. t{'c^a,y-

sportegyesÜ|eti tagot.

d) A jegyzőkönyvet hitelesítő személyek megválasztása.
J eIen lévők jegyzőkönyv h itelesítőn ek |átható többséggeI megvá |asztottá k:

sportegyesÜ|eti tagot. \a..ü,Dd; ry I,d
sportegyesületitagot. \"' . l.9-"{íu#, w^

e) A Közgyűlési meghívóban közö!t napirendjének elfogadása:

Jelenlévők a napirendet látható többséggel elfogadtrík.
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BUDAORS! BRIDZS KLUB
sPoRTEGYESÜLET

Napirendek megtárgvalása:

1.) Döntés a Sportegyesütet zol7. évi beszámo|ó etfogadás árő|.
A Sportegyesü|et e|nöke előzetesen tájékoztatta a Tagságot egy elektronikusan közreadott
levé| mellék|etével a Sportegyesü|et 2ot7. évi működését bemutató beszámo|óról. Az Elnök
kéri a Közgyű|ést, hogy a közreadott beszámo|ót egyszerű többségű határozatávaI fogadja e|.

A h atá rozathozata I kor a közgyűlésen jeI e n |évő tag|étszá m :

A határozat e|fogadásához szükséges a jelen|évők többségi igen szavazata:

Szavazás: lgen:

Nem:

Tartózkodott:

Eredménv: A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

t l 2oL8. (V.14.) számú BUB! határozat:
A Közgyű|és je|en határozatáva| e|fogadja a Sportegyesü|et 2ot7. évi működésérő| készü|t
beszámo|ót.

A Közgyű|és kéri az E|nököt, hogy a Közgyűlés fenti határozatát Vezesse be a határozatok tárába és
az elfogadott beszámo|ót határidőn be|ül igazo|tan kü|dje e| a Bíróságnak.

Mellékletek:

1. Meghívó a k<lzgyÍilésre
2. A Sportegyesü|et 2oI7. évi beszámolója.
3. Jelenléti ív eredeti példánya (nem publikus).

Budaörs, 2018. május 14.
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BUDAöRSI BRIDzs KLUB
sPoRTEGYESÜLET

Személyi igazo|vány száma Szemé|yi igazo|vány száma
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