Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről
Ideje: 2012. április 2. (hétfő) 18:00
Helyszín: Budapesti Tájfutók Szövetsége hivatali helyisége (Bp. Curia utca 3.)
Jelen vannak: Bugár József elnök; Gyalogné Csipi Erzsébet alelnök; Gyalog Zoltán, Peics Antal Zsolt, Schell
Antal, Scultéty Gábor, elnökségi tagok; valamint Scultéty Márton főtitkár
Távol van: Mets Miklós elnökségi tag
Ülésvezető: Bugár József
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Schell Antal, Scultéty Gábor
Napirend: a 2012. évi végleges költségvetés (Gyalogné Csipi E.); az éves rendes közgyűlés összehívása
(Bugár); az éves jelentés előkészítése (Bugár); tájékoztató az alapítvány munkájáról (Gyalogné Csipi E.); a
sítájfutó és tájkerékpár bizottság beszámolója (Marosffy O.)
1. A BTFSz 2012-es költségvetése Ea.: Bugár József
A témát az alelnök helyett az elnök vezeti fel, ismertetve a Budapesti Sportszövetségek Uniójától kapott
információkat. Eszerint idén várhatóan 860 ezer Ft támogatást kap a BTFSz a fővárostól. Csökkenni fog a
BSU-n keresztül nyújtott könyvelési szolgáltatás mértéke, a készpénzes fizetéseket lényegében a
szövetségeknek kell összegezniük.
Szóba kerül az NCA-t felváltó NEA működési pályázat ügye. Az idén a szétosztandó főösszegből kiindulva
talán kicsit nagyobb támogatás várható, mint tavaly, ettől függetlenül az elnökség csak egy óvatos 300 ezer Fttal számol a költségvetésben, már csak azért is, mert az elnyert összeg várhatóan csak 2013-ban fog befolyni
(az elszámolás egyszerűsítése miatt célszerű az utófinanszírozást választani). A pályázatot a főtitkár fogja
megírni.
A főtitkár javasolja, hogy átláthatóbb módon legyen strukturálva a költségvetés, mert a korábbiak a számviteli
munkaszámokon alapultak, amiből viszont nem derül ki egyértelműen, hogy milyen területre mennyit költ a
szövetség. Az elnökség áttekinti a fő kiadási tételeket, és ez alapján a főtitkár összeállítja az 1. sz. mellékletben
megtalálható költségvetést.
Határozat: Az elnökség az 1. számú mellékletben található költségvetést egyhangúan elfogadja.
2. A közgyűlés összehívása és az éves jelentés előkészítése Ea.: Bugár József
Bugár József tájékoztatja az elnökségi tagokat, hogy a közgyűléshez a termet május 18.-ára foglalta le.
Elkészítette a meghívót, amelyet a főtitkár kiküld a tagszervezeteknek. Az éves beszámolóval még nem készült
el a könyvelőcég, amint megszületik, az is kiküldésre kerül az egyesületeknek.
Határozat: Az elnökség a 2. számú mellékletben található közgyűlési meghívót egyhangúan elfogadja.
3. Tájékoztató az Alapítvány munkájáról Ea.: Gyalogné Csipi Erzsébet alelnök, az Alapítvány titkára
Csipi Erzsébet elmondja, hogy az Alapítvány tavaly 700 ezer Ft támogatást folyósított a BTFSz-nek a Bp.
utánpótlás válogatottra, és ugyanekkora mértékben támogatta a tagszervezetekben folyó utánpótlás-nevelést.
Emellett Fekete Jenő felajánlásából 105 ezer Ft-ot fizetett ki a ’Jó tanuló, Jó tájfutó’ cím első 3 helyezettjének.
Így az Alapítvány vagyona jelenleg már csak 285 ezer Ft, mivel az 1 %-os felajánlások az elmúlt évtizedben
folyamatosan csökkentek, 2010-ben és 2011-ben egyaránt 260 ezer Ft körül volt. (Egyre több az olyan tájfutó
szervezet, amely maga is igénybe tudja venni az 1 %-os felajánlásokat.) A BTFSz-főtitkár segítségét elfogadva
az Alapítvány idén megpróbál pályázni a NEA pályázaton.

Scultéty Márton felveti azt is, hogy az Alapítvány dokumentumait közzé kéne tenni az interneten, önálló
honlap híján célszerűen a BTFSz-honlapon. Ennek kivitelezését is elvállalja.
4. A szakági bizottságok beszámolói Ea.: Bugár József
Marosffy Orsolya nem tudott az ülésre eljönni, a távollétében Bugár József adja elő a témát. Idén a megfelelő
hóviszonyoknak köszönhetően hosszú idő után sikerült újra megrendezni a Budapest Bajnokságot
sítájfutásban, amelyre az Alföldön, Ágasegyháza mellett került sor, és lényegében az MTFSz sítájfutó
bizottsága szervezte az új bizottsági elnök, Szivák Ildikó vezetésével. A tájkerékpáros szakág az idén teljes
fokozaton pörög, a veszprémi VB rendezése ill. az arra való felkészülés köti le a tájbringásokat. Így a főleg
budapesti terepeken bonyolított csütörtöki edzőverseny sorozat idén is elindul április 12.-én.
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1. sz. melléklet: A BTFSz 2012. évi költségvetése

Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítvány
Önkormányzati támogatás
Magánszemély támogatók
Térkép
Tájoló újság előfizetési díjak
Tájoló újság reklám
Kamat
NEA pályázat
SZJA 1%
Egyéb bevétel
Összes bevétel

150
860
500
80
1 800
250
30
300
200
130
4 300

Utánpótlás válogatott
Utánpótlás válogatott felszerelés
Térkép, szakkönyvek
Tájoló (postával együtt)
Iroda
Főtitkár
Pénztáros
telefon + internet
Budapest bajnokságok anyagi támogatása
Budapest bajnokságok és diákolimpiák díjazása
Budapesti Diákolimpia szervezése
Budapest Tájfutó Sportjáért díj
Budapest Tájfutói támogatása
Budapesti Tájfutó Napok
(évzáró vacsora, Ripszám ev., Teremtájfutó Bajn.)
Országos Diákolimpia nevezési díjak
Egyéb kiadás
Összes kiadás

450
0
0
2 200
83
120
120
160
250
200
150
50
110
177
100
130
4 300

2.sz. melléklet: közgyűlési meghívó

MEGHÍVÓ
a Budapesti Tájfutók Szövetségének közgyűlésére
A BTFSz Közgyűlését 2012. május 18.-án (pénteken) 17.00 órára a Budapest V. Curia u. 3. III. emelet 307es tanácstermébe összehívom.
Napirend:
1. A BTFSz Közhasznú Jelentése
2. Felügyelő bizottság beszámolója
3. Egyebek
A közgyűlés nyílt, de felhívom minden tisztelt tagszervezetünk figyelmét, hogy egy tagszervezetet csak egy fő
képviselhet a szavazáson. Amelyik tagszervezetünktől nem a hivatalosan bejelentett képviselő (elnök,
szakosztályvezető, stb.) kíván élni a szavazati joggal, az illető hivatalos, pecsétes megbízólevelet hozzon
magával. Ennek hiányában szavazatát nem tudjuk elfogadni.
Amennyiben 17.00 órakor nincs jelen a tagszervezetek számának fele + 1 fő, a Közgyűlést változatlan
napirenddel 17:30-ra ismételten összehívom.
Minden tisztelt tagszervezetünk megjelenésére számítok. Mivel a BTFSz 2003. évi rendes Közgyűlése
elfogadta az elektronikus postát, mint hivatalos levelezési formát, ezért a meghívót e-mailben megküldjük.
Kérem az e-mail megérkeztének visszaigazolását.
Budapest, 2012. április 03.

Bugár József sk.
elnök

