
Közgyűlési jegyzőkönyv

amely készült a Magyar Bridzs Szövetség (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; adószáma:
19001339-1-43) székhelyén, 2018. május 29. napján.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Meghirdetett napirend:
1. Közgyülés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a hitelesítőknek megválasztása
2. Elnökség szakmai beszámolója a 2017. évről
3. A 2017. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
4. A 2019. évi szakmai terv elfogadása
5. A 2019. évi pénzügyi terv elfogadása
6. Éves tagsági díj felemelése
7. Egyebek

Zoller Róbert alelnök megállapította, hogy a 16.00-ra meghirdetett közgyűlés határozatképes, az 44
szavazatból 31 jelen van.

A napirendi pontok kiegészítésére vonatkozóan tag törlésére és felvételére vonatkozó javaslat érkezett, a
közgyűlés egyhangúlag a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a hitelesítőknek megválasztása
2. Elnökség szakmai beszámolója a 2017. évről
3. A 2017. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
4. A 2019. évi szakmai terv elfogadása
5. A 2019. évi pénzügyi terv elfogadása
6. Éves tagsági díj felemelése
7. Tag törlése, új tag felvétele
8. Egyebek

1. napirendi pont

2. napirendi pont

3. napirendi pont

A közgyülés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítőinek megválasztása
A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag hozott
határozatával levezető elnöknek Dr. Homonnay Géza urat, jegyzőkönyvvezetőnek
Zoller Róbert urat, a jegyzőkönyv hitelesítőjéül Magyar Ádám és Fenyves Jenő
urakat választotta.

Elnökség szakmai beszámolója a 2017. évről
Levezető Elnök tájékoztatást adott a 2017-ben történt eseményekről. A 2018. őszén a
kis országok Eb-jét Budapesten rendezik. 2019. nyarán a Maccabi játékok budapesti
rendezvényén a bridzsverseny lebonyolítását az MBSZ végzi.
A közgyűlés a 2017. évi bajnokságokról, oktatásról, klubok és egyesületek
versenyéletben történő részvételéről, válogatottak szerepléséről, azok
eredményességéről szóló beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúlag jóváhagyta és elfogadta.

A 2017. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
A közgyűlés az MBSZ 2017. évi gazdálkodásáról szóló számviteli beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet 7.089 ezer forint mérlegfőösszeggel és 300 ezer forint
nyereséggel - az ellenőrző bizottság támogató javaslata mellett - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangú határozattal elfogadta.
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4. napirendi pont A 2019. évi szakmai terv elfogadása
A közgyűlés a 2019. évi bajnokságokról, a versenyszabályzat átalakítására, oktatási
koncepció kialakítására, klubversenyzéssel történő együttműködésre vonatkozó
tervekről, nemzetközi szereplésről szóló szakmai tervet ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag jóváhagyta és elfogadta.

5. napirendi pont A 2019. évi pénzügyi terv elfogadása
A közgyűlés a 2019. évi pénzügyi tervet 7.570eFt mérlegfőösszeggel, 194eFt
eredménytervvel ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag jóváhagyta és
elfogadta.

6. napirendi pont Éves tagsági díj felemelése
Az Elnökség a tagsági díj 5.000 Ft-ra történő felemelését javasolta, mely összeget a 65
év feletti és a 26 év alatti versenyzők után 3.500 Ft-ban javasolta meghatározni.
A közgyűlés egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - úgy határozott,
hogy a tag jogosult a tagdíj mérséklés ügyében az Elnökséghez fordulni.
A tagdíjemelésre 18 igen szavazat érkezett, 8 nem szavazat érkezett, 5 szavazat
birtokosa tartózkodott, ezért az Alapszabály szerint a javaslat elvetettnek
minősül.

7. napirendi pont Tag törlése, új tag felvétele
A Miskolci Bridzs Egyesület 2018.05.24-én kérte törlését az MBSZ tagjai közül. A
miskolci bridzsezők a továbbiakban a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Klub
színeiben szeretnének a bridzs közösség résztvevői lenni, ezért a továbbiakban a
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Klub 2018.05.24-én tagfelvételi kérelemmel
fordult az MBSZ felé.
A közgyűlés egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - úgy határozott,
hogy a Miskolci Bridzs Egyesületet az egyesület kérésére a mai napon törli az
MBSZ tagjai közül, míg a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Klubot a mai
napon az MBSZ tagjává választja.

8. napirendi pont Egyebek
Egyéb javaslat nem lévén a levezető elnök a közgyülést berekesztette.

A jegyzőkönyv 3(három) eredeti példányban készült.
kmf.
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