Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről
Ideje: 2014. október 6. (hétfő) 18:00
Helyszín: Budapesti Tájfutók Szövetsége hivatali helyisége (Bp. Curia utca 3.)
Jelen vannak: Bugár József elnök; Nagy Krisztina alelnök, Gyalog Zoltán, Horváth Sándor, Zsebeházy
István elnökségi tagok; valamint Scultéty Márton főtitkár.
Távol van: Mets Miklós, Peics Antal Zsolt elnökségi tagok
Ülésvezető: Bugár József
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Nagy Krisztina, Zsebeházy István
1. Aktuális gazdasági helyzet
A főtitkár ismerteti, hogy kisebb eltérésekkel a tervek szerint halad az áprilisban elfogadott költségvetés
végrehajtása. A fővárosi támogatás végül csak 600 ezer Ft lett az egész évre, de az Európa Sport és Egészség
Napja (ESEN) rendezvényre 100 ezer Ft-ot kaptunk a tavalyi 40 ezer Ft után. A kiadási oldalon a Bp.
válogatott felszerelés-beszerzése ügyében egyelőre nem történt lépés. Az elnökség ezt a témát megvitatja.
Határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a válogatott felszerelés-beszerzése bozótruhákat
jelentsen 2015 eleji átadással, felhasználva hozzá a 2014-es és a várható 2015-ös költségvetési keretet, valamint
a 2014-ben a Tájoló újság tartalékának egy részét. Az elnökség megbízza a keret vezetőjét, Gyalog Zoltánt a
beszerzés lebonyolításával.
2. A 2015-ös Bp. bajnokságok rendezőinek jóváhagyása
A téma már megtárgyalásra került az előző ülésen, de az nem volt határozatképes.
Határozat: Az elnökség a 2014. szeptember 1.-jei ülés jegyzőkönyvében szereplő Bp. bajnokságokat
egyhangúlag jóváhagyja.
3. Beszámoló az éves népszerűsítő eseményekről
Idén is jelen voltunk a Nagy Sportágválasztó tavaszi és őszi kiadásán is, amelyhez erre az évre Csipi
Erzsébetnek sikerült elnyernie némi NEA-támogatást az alapítvány keretében, és főleg a Tabáni Spartacus
stábjával valósították meg. Az ESEN helyszíni lebonyolitását idén Nagy Krisztina és Hegedűs Béla végezték.
Nagy Krisztina szeptember végén is tartott egy iskolai sportnapot Őrmezőn társadalmi munkában, illetve
befutott hozzá szeptemberre egy fizetős megrendelés is Biatorbágyról, amely szintén a szövetség
közreműködésével valósult meg, a térképet Zsebeházy István készítette el. Az elnökség megköszöni minden
érintett munkáját.
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