Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége
2018. évi rendes közgyűléséről
Ideje: 2018. május 28. (hétfő) 18:00
Helyszín: Trattória Zaza étterem 1092 Budapest, IX. Ráday utca 16
Jelen vannak: 11 BTFSZ-tagszervezet képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint, mindenki
szavazatképes

A közgyűlést levezető Mets Miklós elnök köszönti a megjelenteket, és bejelenti, hogy a
közgyűlés határozatképes, mivel a tagszervezetek több mint fele képviselteti magát. Így a közgyűlést
megnyitja, és javaslatot tesz annak lebonyolítására:
Ülésvezető: Mets Miklós
Jegyzőkönyvvezető: Egei Petra
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Györgyi Péter, Peics Antal Zsolt
Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság: Hegedűs Béla, Hegedűs Ábel
Napirend:
1. Elnöki beszámoló a 2017-es évről majd annak elfogadása
2. A Felügyelő bizottság 2017-ről szóló, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának ismertetése
és elfogadása
3. Egyebek
Határozat: A közgyűlés a fenti személyeket és napirendet egyhangúlag elfogadja.
1. Elnöki beszámoló a 2017-es évről majd annak elfogadása
Mets Miklós tömören összefoglalja a 2017-es év eredményeit. Beszámolt a Budapest Bajnokságokról
és a további BTFSZ által rendezett eseményekről. Hasonlóan az előző két évhez, 2017-ben is a
költségvetés főösszegéhez képest nyereséggel zárt a szövetség, de ez elsősorban két tényezőnek
köszönhető: egyrészt a Hangyaboly újság társadalmi munkában történő előállításának, másrészt
pályázati bevételeknek.
Az éves beszámolóhoz nem érkezett észrevétel.
2. A Felügyelő bizottság 2017-ről szóló, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának
ismertetése és elfogadása
A jelentést Török Imre terjeszti elő. A bizottság a BTFSZ 2017-es működésében nem talált
kivetnivalót, azonban felhívja a figyelmet, hogy a számok jelentősen zsugorodó gazdasági
tevékenységet mutatnak. Valamint arra, hogy még most sem tisztázott az átdolgozott alapszabály
elfogadásával kapcsolatos jogi folyamat lezárulta. Ugyanakkor, az elnökség jelentős erőfeszítéseket
tesz az új alapszabály, valamint ezzel kapcsolatban az új elnök hivatalos bejegyzése érdekében.
Határozat: A közgyűlés az éves beszámolót és a felügyelő bizottság jelentését egy
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja.

3. Egyebek
Mets Mikós ismerteti a tagszervezetek képviselőivel, hogy a BTFSZ a Budapest környéki térképek
karbantartásában és létrhozásában részt kíván venni. Hidvégi Attilát bizza meg, hogy létrehozzon egy
adatbázist, hogy később az alapján lehessen összegyűjteni az edzőtérképeket, amik hiányoznak, vagy
ki lehessen javítani a meglévőket.
k.m.f.
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