Budapesti Tájfutók Szövetsége
1053 Budapest, Curia u. 3.

Jegyzőkönyv
2010. évi rendes közgyűlésről

Időpont:

2010. május 20. (csütörtök)

Jelen vannak:

Bugár József elnök,
valamint a tagszervezetek részéről a képviselők a mellékelt
Jelenléti ív alapján ( 10 fő)

Meghívottként:

Fekete Jenő tiszteletbeli elnök,

Levezető elnök:
Mandátum vizsgáló :
Jegyzőkönyvvezető:
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Fekete Jenő
Urbán András
Gyurkó Fanni
Schell Antal, Peics Antal

Mandátumvizsgáló bizottság megállapította, hogy a Közgyűlés szavazatképes, 25
tagszervezetből 10 képviselő jelen van, megkezdhetjük a közgyűlést.
Tervezett napirendet a Közgyűlés egyhangúan megszavazta:
Tervezett napirendek:
1. Pénzügyi beszámoló
2. Felügyelő bizottság beszámolója
3. Egyebek
A Közgyűlés a kihirdetett időpont után fél órával, 18:00-ra elérte a határozatképes létszámot.
A Levezető elnök megszavaztatta a jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket, a szavazatszámlálót
és a napirendet. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta.
A javasolt napirendi pontokat a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.
Napirendek:

1.

Pénzügyi beszámoló

Fekete Jenő átadja a szót Bugár József BTFSZ elnöknek, aki beszámol a közhasznúsági
jelentésről (mellékletben). A Szövetség gazdálkodása veszteséges volt, számszerűleg 1 millió
Ft. 2009-ben a magyarországi világbajnokság miatt még fenntartottuk a válogatottak
támogatását, ezért volt negatív az eredményünk. A támogatottak név szerint: Józsa Gábor,
Lenkei Zsolt, Gösswein Csaba, Őry Eszter, Zsebeházy István.
A következő években olyan világbajnoksági helyszínek vannak, amelyek nem kedvezőek a
magyar válogatott szempontjából. Az idei évben a támogatást visszavettük, személycsere
történt, Józsa Gábor és Zsebeházy István helyett Gyurkó Fanni és Kerényi Máté kap
lehetőséget. A támogatásra megállapított összeg összesen 500.000Ft.
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Idén a hangsúlyt két területre helyezzük. Az egyik az utánpótlás válogatott széleskörű
támogatása. A másik fontos terület a terület a térképekkel kapcsolatos jogok és kompetenciák
tisztázása. A fent említett tervek anyagi oldalát pályázatokból és a kiemelt válogatottaktól
elvett pénzből szeretnénk biztosítani.
A beadott pályázataink formailag rendben vannak, szeptemberben indulnak, mindegyikben
benne van a térképgyártással kapcsolatos költségek fedezése és az elavult térképek feljavítása.

2.

Felügyelő bizottság beszámolója

Ézsiás Katalin helyett Bugár József ismerteti a beszámolót.

Kérdések: az eddigi beszámolókkal kapcsolatban nincsen.
Észrevételek: az eddigi beszámolókkal kapcsolatban nincsenek
A Pénzügyi és Felügyelő Bizottsági Beszámolót elfogadja a Közgyűlés egyhangúan.

3.

Hitelintézet váltási javaslat

Az Elnök ismerteti a módosítási javaslatot. Eddig a OTP bank vezette a BTFSZ számláit, de a
kedvezőbb feltételek miatt érdemes lenne, az Axa banknál számlát nyitni, ehhez a Közgyűlés
beleegyezése szükséges.
A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az új számla nyitási javaslatot.
Ügyintézőnek kijelölte: Gyurkó Fanni főtitkárt
Aláírók: Bugár József elnök
Gyalogné Csipi Erzsébet alelnök
Gyurkó Fanni főtitkár közül bármely 2 fő együttesen

4.

Egyebek
Témák:
1. Diák-tájfutás, Diákolimpia: A diák-tájfutással kapcsolatban problémák merültek föl.
Mióta megszűnt a feljutásos rendszer bárki benevezhet a Diákolimpiára, így a
Budapest Bajnokságok jelentőségüket veszítették. Lefelé hanyatlik a verseny
színvonala mind a versenyzők, mind a rendezők részéről. A rendezők nem akarnak
minőségi versenyeket szervezni, ez egyfajta erkölcsi romlást is eredményez. Ha nem
fontos, akkor nem olyan a hozzáállás. Igényes munka a rendezők saját szintjén
sincsen. Évek óta romlik a Diákolimpia színvonala is. Mindegyikkel van valami baj.
Évek óta az a szankció, hogy levonunk egy bizonyos összeget, ez az egyetlen
eszköz, amivel azt lehet jelezni, hogy a pénz teljesítménnyel jár. Különösen ha a
szerződési kötelezettségek sincsenek betartva. Tehát a kivitelezéssel akadtak
problémák, így 150.000Ft-ból 20. 000Ft levonásra került, az oklevelek miatt
30.000Ft-ot felfüggesztett a BTFSZ.
2. Tájfutó Fesztivál: az idén jól sikerült a Tájfutó Fesztivál, de rossz volt az idő. Az
ellenőrzőbírói jelentésben annyi negatívum szerepelt, hogy a pályák túl könnyűek
voltak.
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Észrevételek: A gyermekeknek rendezett versenyeket színvonalasabbá kell tenni.(Bugár
József, Fekete Jenő)
Javaslat: követelmény rendszert kell felállítani a gyerekversenyekkel kapcsolatban, például
kötelező lenne érmet adni. Ezeket a feltételeket a szerződésekbe írjuk be részletesebben.
Egyenkénti szavazásokkal a határozatokat a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.
Több észrevétel, felszólalás nincs. A levezető elnök megköszöni a részvételt és a Közgyűlést
bezárja.
Mellékletek:
•
•
•

Jelenléti ív
Pénzügyi Beszámoló
Felügyelő Bizottsági Beszámoló

Budapest, 2010. május 20.
Jegyzőkönyvet készítette:
Gyurkó Fanni
főtitkár
Hitelesítette:

Peics Antal

Schell Antal
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