Jegyzőkönyv kivonat
Amely készült a BTSZ 2014.04.07-én megtartott elnökségi üléséről
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a BSU március 25-i elnök-főtitkári értekezletéről
2 Az új PTK előírásainak jogi értelmezése és intézkedési kötelezettségek megbeszélése
3. Kató Ferenc emlékverseny előkészítése
4. Kelet Női Egyéni Bajnokság előkészítése
5. Egyebek
1. Sitkei Jánosné ismertette a BSU 2014.03.25-én megtartott elnök-főtitkári értekezleten
elhangzottakat. A rendezvényen Danada Judit a Fővárosi Sportügyosztály vezetője
elmondta, hogy az idei évben a sporttámogatások 25%-al csökkenek. Így sajnos minden
szövetség kénytelen rendezvényeinek számát, vagy kiadásait csökkenteni. Az összes
felosztható keret 90 millió forint lesz. Végleges keretösszeget és a támogatások első felének
kiutalásait csak a májusi költségvetési értekezlet után kapunk.
Az idei évben kiemelt támogatást kap a DIÁKSPORT. Diákolimpiát csak a Diáksport
Szövetséggel kötött szerződés után lehet rendezni. Minden ezzel kapcsolatos tevékenység
csak így indítható.
A 2014.március 15-én életbe lépett új PTK szellemének megfelelően minden szövetség
köteles az előírt jogszabályoknak megfelelően módosítani Alapszabályát. Május 31-ig a
Fővárosi Törvényszéknél letétbe kell helyezni a módosított Alapszabályt, az elmúlt két
év Közhasznúsági jelentését és nyilatkozatait.
Az új PTK sok szervezeti és ügyviteli változást ír elő a szövetségek működésével kapcsolatban.
Az elmondottak szerint a BTSZ minden jogosultságát a MATESZ –tól kapja.
Alapszabály módosítást a tagok ¾-es többségével lehet végrehajtani.
Egyebekben: -az idei EU sportnap június 1-én vasárnap lesz a Margitszigeten.
-

a BSU a jövőben két éves OKJ-s képzéseket indít.

2. Az elnökség az új PTK-val kapcsolatos tennivalókat megvitatta, az ügy gyakorlati
kivitelezésével Dr Földvári Bélát bízta meg.
3. A 2014.évi KATÓ FERENC emlékverseny Versenykiírását az elnökség megvitatta,
kiadásra kerül április 28-án.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt támogatási összeg szerződése aláírásra
került. A verseny utófinanszírozással támogatott.
4. A BTSZ rendezésében lebonyolítandó Kelet Felnőtt Egyéni Bajnokság 2014.május 4-én
kerül megrendezésre a Tüker pályán. A közreműködőket az elnökség kijelölte.
5. Egyebekben:
a.) A Játékvezető Bizottság kellő számú jelentkező esetén szeptemberben újra rendez
játékvezetői vizsgát.

b.) Az elnökség néhány mérkőzésen előforduló szabálytalanságot vitatott meg.
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eredményhirdetéskor túl hangosak, pedig az előírások szerint a játékvezetőknek a
közönség tájékoztatása érdekében kell a játékosokat bemutatni, vagy eredményt
hirdetni. Ennek érdekében a nézőközönség magatartásáért a játékvezető a felelős, tehát
jogában áll figyelmeztetni a nézőket.
c.) A befejezett szettek eredményhirdetése csak akkor történhet meg, ha minden pályán
befejezték a gurítást, ekkor adható engedély a pályacserére.
d.) Szécsi Károly elnök, írásban nyújtotta be lemondását az elnöki posztról.
Természetesen a bajnoki szezon befejezéséig ellátja feladatait.
e.) A BTSZ Felügyelő Bizottsága megtartotta ellenőrzését a szövetség gazdálkodásával
kapcsolatosan és megtette észrevételeit, javaslatait az elnökség felé.
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