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Jegyzőkönyv
Elnökségi ülésről
Időpont:
Jelen vannak:

2007. április 2.
Bugár József elnök, Peics Antal, Gombkötő Péter, Mets Miklós, Józsa
Dorottya, Peics Antal , Scultéty Gábor, Schell Antal elnökségi tagok.
Meghívottként: Csipi Erzsébet, Fekete Jenő dr., Szopori Éva.

Tervezett napirendek:
1. A 2007. évi végleges költségvetés (Hidasné K)
2. Az éves Rendkívüli Közgyűlés összehívása (Bugár J)
3. Tájékoztató az Alapítvány munkájáról (Csipi E.)
4. A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója (Marosffy O)
5. Versenybírók minősítése (Scultéty G.)
6. UP programja (Szopori É)

Fontos hozzászólások, határozatok:
1. Baráth Kati elutazott, terveket elküldte, holnap lesz a Fővárosi tájékoztató, ahol
megtudjuk, mekkora lesz a Sportügyosztály részéről a támogatás. A holnapi tájékoztató
után végleges lehet a tervezet. E-mailen körbeküldjük és szavazunk az elfogadásról.
2. Közgyűlés 2007. május 18-án 17:30-tól kezdődik, levezető elnök Fekete Jenő lesz. Főbb
témák: közhasznú jelentés elfogadása, Fábry Pál helyett Cenner Pál jelölése az etikai
bizottságba (jelölő bizottság: Valkony Ferenc).
3. 2006-os tevékenység: Fővárosi Bíróságon Titkárság elintézése, APEH-nál 2005-ös 1%
elintézése. UP támogatás-beszámoló mellékelve. 2006-ban egyéni szponzori támogatást 6
fő részére kötöttek. A 6 főből 5 kiöregedett, Tibay Ilona kivételével. Ha Tibay szerez
szponzort, továbbra is megkapja majd a támogatást. 2007-ben Tibay szponzoros
támogatást kap: 80 eFt, az UP 600e Ft-ot kap majd. A kiöregedett UP Junior tagjai
támogatás kaphatnak, feltételezve, hogy OB-n dobogós (Junior VB-re csapatba kerülés). A
budapesti
ifi Válogatott edzőtáborozására 350 eFt. Felhívás edzők részére
edzőtáboroztatásra: rendszeresen up toborzás-edzés, edzőtábor, versenyeztetés stb.- 4
nyilvános edzőtábo Bp-en nyilvános (akár 1 napos is), melyre 3 pályázat érkezett. Ritka az
Alapítványnak szóló pályázat. Javaslat, kérelem a kuratórium felé: a kuratóriumi ülésekre
legyen meghívva egy BTFSZ ifj bizottság vezetője.
4. A Bizottság feledata: UP, népszerűsítés, világversenyeken eredményes részvétel (Felnőtt,
Ifi és Szenior EB). A népszerűsítést szolgálja a Csütörtöki Tájbringa Széria elindítása és
működtetése.A sítájfutásnak kedvezőtlen ez a tél, tájbringázásnak megfelelő volt. Ősszel
az egyik CsTSz Bp Bajnokság lesz majd, amit a BTFSZ támogatni fog. (beszámoló
csatolva)

5. Kidolgozott egy javaslatot, de még nem végleges. Ezt a napirendi pontot legközelebbi
alkalommal is tárgyalni fogjuk.
6. Az UP számára tervezett tavaszi cseh verseny időpontja egybeesik az országos
Diákolimpia döntőjével. Nem lenne célszerű, ha az országos felnőtt válogatottal a bp-i
utánpótlás válogatott kimenne ekkor a versenyre, ráadásul úgy, hogy az országos
utánpótlás nem megy. Az Elnökség döntése: többek kérésére ezt a versenyt kivettük az UP
programjából.

Egyebek:
• NKA pályázat sajtótermékek támogatására. Ellenőrizni a pályázatot.
• Fekete J.: 2 m Ft az alapítvány számláján a BTFSZ-é.
• Bp. Bajnokság: arany és ezüst fokozatú támogatók listáját el kell küldeni; rendezőtől
megkövetelni a kedvezmények érvényesítését. Javaslat: csökkentsük a támogatást.
Szavazás: 1 mellette, 1 ellene, többi tartózkodás. Scultéty G. feladata lesz a rendezők
figyelmeztetése.
• Támogatjuk a Budapesti Diáksport Szövetséget!
• Molnár Péter elküldte a Margitsziget első verzióját.
• Főpolgármester helyettes Hagyó Miklós szeretne írni egy cikket az újságba.
Csatolt dokumentumok:
• Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója

Budapest, 2007. 04. 10.
Jegyzőkönyvet készítette:

Lengyel Andrea, főtitkár

Jóváhagyta:

Bugár József, elnök

