Budapesti Tájfutók Szövetsége
1053 Budapest
Curia u. 3.
Jegyzőkönyv
2005. évi közgyűlésről
Időpont:

2005. február 25. (péntek)

Jelen vannak:

Bugár József elnök, Kovács Olga alelnök
valamint a tagszervezek részéről a képviselők a mellékelt Jelenléti ív
alapján ( 11 fő)
Levezető elnök:
Bugár József
Jegyzőkönyv vezető:
Lengyel Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Kovács Olga, Peics Antal
Tervezett napirendek:
1. Beszámoló az Elnökség 2004. évi munkájáról
2. Pénzügyi beszámoló
3. Egyebek
A Közgyűlés a kihirdetett időpontra (16:30) még nem érte el a határozatképes létszámot, így 30
perccel később újra összehívta a Levezető elnök a Közgyűlést, amely így már határozatképes lett.
Megszavaztatta a jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket, és a napirendet a Közgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
1.

Beszámoló az Elnökség 2004. évi munkájáról (Bugár József)

A Közgyűlés előtt a Beszámolót mindenkinek kiosztottuk. Az írásban benyújtott Beszámolóhoz az
Elnök szóbeli kiegészítéseket fűz:
Az Elnökségben 2004-ban személyi változás nem történt.
A Tájfutó Napok rendezvénysorozat 2004-ben is sikeres volt. A Tájfutó Napok keretén belül a
Budapest Tájfutója Díj kiosztása, a Budapest Tájfutó Sportjáért Díj odaítélése, valamint a Bajnokok
Vacsorája a legfontosabb eseményei.
2004-ben versenybíró képzés, ill. továbbképzés volt. Új versenybírói minősítés bejegyzésére, vagy
magasabb fokozatú versenybírói minősítés kiadására 23 főnél került sor.
A Tájfutás c. újság megszűnt, mint önálló lap. A Tájoló újság mellékleteként jelenik majd meg az
MTFSZ-szel kötött szerződésben meghatározott feltételek mellett.
Kiemelendő verseny volt a Hungária Kupa, amelyet Borosznoki László vezetésével egy összetett
csapat bonyolított le.
Az NCA pályázat keretében beszerzésre került egy számítógép és egy nagyteljesítményű nyomtató,
amelyeken egy vásárolt raktárkezelő és számlázó program segítségével szigorúan nyomon követhető
a térképek és egyéb kellék anyagok mozgása és értékesítése. Az Utánpótlás Válogatottnak
szerveztünk egy téli alapozó edzésprogramot és ennek megvalósításához az edzőket támogatni
tudjuk a pályázaton nyert pénzből.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az elnökségi Beszámolót.
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2.

Pénzügyi beszámoló (Kovács Olga):

Kovács Olga beszámolt a Szövetség 2004. évi gazdasági helyzetéről. A számadatokat a csatolt
dokumentum tartalmazza.
2004-ben a Nemzeti Civil Alapprogram két kollégiumában is nyertünk támogatást: működési
költségek csökkentésére ill. Tájoló újság fejlesztésére. Az újság költségvetésében ez nagy segítséget
jelentett, 2004-ben így nem lett veszteséges a kiadás.
2005-ben szóbeli ígéretek szerint a fővárostól ugyanakkora támogatást kapunk, mint tavaly, viszont
előre láthatólag a Wesselényi pályázaton idén nem fogunk tudni pénzt szerezni a megváltozott
kiírási feltételek miatt.
A Bp. Tájfu. Alapítványtól idén 100 Ft-tal többet kapunk majd, mint 2004-ben.
Az R jelű pályázat szintén lesz és számítunk az NCA pályázatra is.

Hozzászólások:
Valkony Ferenc, Borosznoki László:
mindketten azt kérdezték, hogy a Tájfutó Alapítvány az eddig megszokott támogatását (szponzor és
alapítvány azonos összegben ) az idei évben is adja-e a kiemelt versenyzőknek, mert még nincs róla
információjuk. Az érintettek várják a felkérést.
Kovács Olga:
Az Elnökség intézkedni fog, felvesszük ez ügyben a kapcsolatot Vass László Alapítvány főtitkárral.
Horváth Imre:
A 2004-ben meghirdetett NCA pályázat második (2004 december) beadási határidejének lejárta után
a mai napig nincsen döntés a pályázatok odaítéléséről. Ezen a pályázaton azok a szervezetek
vehettek részt, melyek a nyári pályázatról lemaradtak, illetve nem nyertek.
Több észrevétel, felszólalás nem volt, ezzel a Közgyűlést levezető elnök megköszöni a részvételt, és
a Közgyűlést bezárja.
Mellékletek:
• Jelenléti ív
• 2005 BTFSz terv
• 2004 évi elnöki beszámoló
• 2005 Versenynaptár
Budapest, 2005. 02. 28.
Jegyzőkönyvet készítette:
Lengyel Andrea
Főtitkár
Hitelesítette:
Peics Antal

Kovács Olga
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