Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége
2015. évi rendes közgyűléséről
Ideje: 2015. május 28. (csütörtök) 17:30
Helyszín: Budapesti Tájfutók Szövetsége hivatali helyisége (Bp. Curia utca 3.)
Jelen vannak: 12 BTFSZ-tagszervezet képviselője a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint Faggyas Eszter.
Bugár József elnök köszönti a megjelenteket, és bejelenti, hogy 17:30-kor nem képviseltette magát a
tagszervezetek fele, de a meghívóban 17:45-re összehívott közgyűlés az alapszabály szerint a résztvevők
létszámától függetlenül határozatképes. Így a közgyűlést megnyitja, és javaslatot tesz a közgyűlés
lebonyolítására:
Ülésvezető: Bugár József
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Nagy Krisztina, Faggyas Eszter
Napirend:
1.
2.
3.
4.

A BTFSZ 2014. évi számviteli beszámolójának és közhasznú mellékletének elfogadása
A Felügyelő Bizottság beszámolója
A BTFSZ 2015. évi költségvetése
Egyebek

Határozat: A közgyűlés a fenti személyeket és napirendet egyhangúlag elfogadja.
1. Elnöki beszámoló és a BTFSZ 2014. évi éves beszámolója
Bugár József tömören összefoglalja a tagszervezeteknek előzetesen kiküldött éves beszámoló számait. A
szövetség jelentős plusszal, 920 ezer Ft-os eredménnyel zárta a tavalyi évet. Scultéty Márton főtitkár elmondja,
hogy ez több tényezőből jött össze, amikből kiemelkedik, hogy a Tájoló újság bevételei mintegy félmillió Fttal meghaladják az explicit kiadásokat, de a szerkesztőség minden tagja társadalmi munkában dolgozik. A
pályázati bevételek felfutottak a megelőző évekhez képest, amikből a szakmai tevékenységet lehetett
fejleszteni (térképkészítés és az utánpótlás válogatott erdélyi edzőtábora). A 2014-es költségvetésben volt
tervezve némi pénz felszerelés vásárlásra is az utánpótlás válogatottnak, de ez el lett halasztva 2015-re egy
nagyobb beszerzés keretében, ez is növelte a nyereséget.
2. A Felügyelő Bizottság jelentése
A jelentést a bizottság vezetője, Török Imre adja elő. Jogi és pénzügyi szempontból a Felügyelő Bizottság a
BTFSZ 2014-es működésében kifogásolnivalót nem talált. A főtitkár kiegészítésképpen elmondja, hogy az
ügyészség által megkifogásolt alapszabály ügyében várjuk a bíróság új végzését, és az után várhatóan össze kell
majd hívni egy rendkívüli közgyűlést, amely elfogadja a kért változtatásokat.
Határozat: A közgyűlés az elnöki beszámolót, a BTFSZ 2014. évi éves beszámolóját és közhasznúsági
jelentését, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadja.
3. A BTFSZ 2015. évi költségvetése
A költségvetést a főtitkár terjeszti elő, az előző évek struktúráját követi. A két nullás sorral kapcsolatban
elmondja, hogy a Bp. bajnokságok érmeiből és okleveleiből az idei évre is elégséges mennyiség került
beszerzésre és elszámolásra még tavaly. A NEA működési pályázatával kapcsolatban pedig megtudtuk, hogy
gyakorlatilag nincs esély nyerni, mert az alapot szabályozó jogszabályok szerint kicsi a szövetségek
támogatására fordítható összeg (a teljesnek 4 %-a), és erre nagy a túljelentkezés. Érdemesebb lesz a jövőben a
Bp. Tájfutó Sportjáért Alapítvánnyal próbálkozni. Idén is szerepel a tervben jelentős tartalék sor a Tájoló
újság bevételeiből, aminek a felhasználásáról az elnökség csak a MOB-szabadidősportos pályázati támogatás
és a fővárosi támogatás tényleges beérkezése után fog dönteni. Utána valamiféle módon a fiatalok Bp.

bajnokságokon való részvételének ösztönzésére lenne jó fordítani, hiszen ezek a versenyek jelentik a
szövetség fő versenyrendszerét, de a részletek még kidolgozandók.
Szeredai László javasolja, hogy a jövőben előbb legyen a költségvetés elfogadása, már a tavasz elején. Scultéty
Márton válaszában elmondja, hogy ehhez a közgyűlés időpontját kéne előbbre hozni, amihez az éves
beszámoló korábbi megalkotása is szükséges lenne. Ez végül is nem kizárt, de nem csak rajtunk múlik, hanem
a főváros által biztosított könyvelőcégen is.
Szeredai László felveti továbbá a diáksport támogatásának kérdését. Bugár József válaszul elmondja, hogy a
kifejezetten iskolai keretek közti versenyzés finanszírozását a diáksport szövetségek és az iskolafenntartók
feladatának tartjuk, de a BTFSZ egyébként sokat költ az utánpótlás korosztályra (Bp. válogatott fenntartása,
ingyenes teremtájfutó bajnokság, év végi díjazások, stb.).
Határozat: A közgyűlés a BTFSZ 2015. évi költségvetési tervét egyhangúlag elfogadja.
4. Egyebek
Bugár József beszámol a Budapesti Sportszövetségek Uniója áprilisi tisztújító közgyűléséről. Az elnökség
eléggé megújult, kérdés, hogy ez milyen változásokkal jár majd számunkra. Scultéty Márton hozzáteszi, hogy a
júniusi margitszigeti sportnap, amit korábban a BSU és a főváros szervezett, és a megjelenésért különböző
nagyságrendű összegeket kaptunk az évek során, idén nem kerül megrendezésre.
Szeredai László korára tekintettel bejelenti visszavonulását a Budapesti Diáksport Szövetség tájfutó
szakreferensi posztjáról, és kéri az elnökséget, hogy gondoskodjon az utódjáról.
Egyéb hozzászólás nem lévén, a levezető elnök 19:20-kor a közgyűlést lezárja.
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