
                                                                                                                       

A szervezet neve, székhelye: Bencés Diákszövetség, 9090 Pannonhalma, Vár 1. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: küldöttgyűlés 

 

Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 

 

2017.07.14. 18.30 óra, Mathias Corvinus Collegium (1016 Budapest, Somlói út 51.) 

tanácsterem 

 

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenlévő, valamint – ha képviselő útján jár el – képviselője 

neve és lakóhelye vagy székhelye, és – ha a jelenlévőt nem azonos számú szavazat illeti meg – a jelenlévőt megillető 

szavazatok száma, továbbá nem természetes személy esetén az eljáró képviselő képviseleti minősége.) 
 

Ld. a mellékelt névsort a 10 fő küldött, illetve pótküldött aláírásával. 

 

Meghívóban megküldött napirendi pontok: 

 

1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. 

Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök 

megválasztása  

2. Napirend elfogadása 

3. A Jelölő Bizottság beszámolója a Felügyelőbizottságra vonatkozó előzetes 

jelölésekről, a Felügyelőbizottság elnökjelöltje és a tagjelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, 

hitelesítése 

4. Titkos szavazás a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai személyéről 

5. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

6. A BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás időpontjának megállapítása 

7. A BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás szervezőbizottságának 

megválasztása 

8. A tagdíjfelszólító levelekkel kapcsolatos tájékoztatás 

9. Zárszó  
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1. napirendi pont: Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség 

megállapítása. Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető 

elnök megválasztása  

 

Deli Gergely megállapítja, hogy a küldöttek összlétszáma 32 fő. A küldöttek közül 10 fő van 

jelen. A Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján „[a] Küldöttgyűlés akkor 

határozatképes, ha az érvényes mandátummal (területi szervezet által megválasztott és az 

elnökségnek írásban bejelentett) rendelkező küldöttek több, mint 50 százaléka megjelent. 

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy a 2017. július 14-én, 18 óra 30 percre összehívott rendkívüli küldöttgyűlés 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

 

Kukorelli István 18 óra 35 perckor a határozatképtelen Küldöttgyűlést berekeszti. 

 

Kelt: Budapest, 2017. július 14. 

 

Aláírások: 

 

 

…............................................ 

főtitkár – Deli Gergely                  

 

 

…............................................ 

elnök – Dr. Kukorelli István                

 

 

 

 

 

Tanú 1:      Tanú 2: 

neve:       neve: 

lakóhelye:      lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:    személyi igazolvány száma: 

 


