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Piski Utcai Sportegyesület
megismételt alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve

Helyszín: Újpesti Jégcsamok, Budapest, 1044 Budapest, Megyeri út 13.
Időpont: 2010. december 18.

Valentinyi Dávid köszönti a megjelent 25 főt és felkéri az egybegyűlteket, hogy írják alá a
jelenléti ívet.

Valentinyi Dávid javasolja az egybegyűlteknek, hogy a közgyűlés levezető elnökének válasszák
meg, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőnek Jónás Balázst és Kovács Ferencet fogadják el.
Az egybegyűltek nyílt szavazással 25 igen, O nem és O tartózkodás mellett Valentinyi
Dávidot fölhatalmazzák a megismételt alakuló ülés vezetésére, Jónás Balázst és Kovács
Ferencet pedig jegyzőkönyv hitelesítőknek.

Valentinyi Dávid tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy a Fővárosi Bíróság az egyesület
nyi Ivántartásbavétel i eljárása során hiánypótlást rendelt el, melyet a végzés kézhezvételétől
számított 30 napon belül teljesíteni kell kiemelve, hogyasportegyesületnek - működésének
megkezdéséhez - megfelelő vagyonnal kell rendelkeznie.

Valentinyi Dávid azt a javaslatot terjeszti elő az egybegyűlteknek, hogy a működés
megkezdéséhez szükséges vagyon létrehozásának érdekében, minden alapító tag legyen köteles
4000,- Ft-ot fizetni a sportegyesületnek, egyszeri alkalommal.
Az egybegyűltek nyílt szavazással 25 igen, O nem és Otartózkodás mellett kimondják, hogy
a Piski Utcai Sportegyesület minden alapító tagja az alapításhoz szükséges vagyon
létrehozása érdekében az alakuló közgyűlésen köteles befizetni 4000,- Ft egyszeri tagdíjat.

Valentinyi Dávid rögzíti, hogy minden alapító tag eleget tett a határozatba foglalt
kötelezettségének, és a sportegyesület 100.000,- Ft készpénz-vagyonnal kezdheti meg működését.

Valentinyi Dávid tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy a megismételt alakuló közgyűlésen az
Alapszabály 8. pontja értelmében a havonta fizetendő tagdíj mértékéről is határozni kell ezért azt
a javaslatot terjeszti elő, hogy a havi tagdíjat 5000.- Forintban (az éves tagdíjat 60.000.-
Forintban) határozzák meg.
Az egybegyűltek nyílt szavazással 25 igen, O nem és O tartózkodás mellett kimondják, hogy
a Piski Utcai Sportegyesület havi tagdíja 5000,- Ft.

Valentinyi Dávid emlékezteti az alapító tagokat a tagdíj befizetésének feltételeiről az Alapszabály
8. pontjának megfelelően.
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Valentinyi Dávid tájékoztatja az alapító tagokat, hogy a sportegyesület alapításával kapcsolatban
további feladatik már nincsenek, ezért a megismételt alapító közgyűlést lezárja és megköszöni a
részvételt az alapító tagoknak.

A jegyzőkönyvet elkészítette:

J~~
Valentinyi Dávid
a Piski Utcai Sportegyesület elnöke
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Budapest, 2010 december 18.


