Jegyzőkönyv kivonat
Amely készült a BTSZ 2012. 08. 13-án megtartott elnökségi üléséről
Napirendi pontok:
1. Segítők felajánlásának megbeszélése
2. BTSZ honlap szerkesztésének megbeszélése
3. BTSZ-hez beérkezett levelek megbeszélése

4 Bajnoki nevezések, sorsolások
5. Előzetes Versenynaptár megbeszélése

6. Egyebek
Az elnökségi ülés egy részén meghívottként jelen volt Borbély Tibor és Németh Attila honlap
szerkesztéssel megbízott sporttársak.
1. Szécsi Károly telefonon egyeztetett Ferencz Józseffel, az utánpótlás
válogatottakkal kapcsolatban.
Megegyezésük értelmében Ferencz József összehangolja és koordinálja az utánpótlás
korú versenyzők felkészülését. Kijelöli a válogatott kereteket. Lehetőséget keres közös
edzések, válogatott találkozók lebonyolítására.
2. A BTSZ honlapjának megújítása szükségessé vált, mivel a jelenlegi elavult,
nagyon kis tárhellyel rendelkezik. Nincs lehetőség bővítésre.
Borbély Tibor ismertette az új lap felépítésének tervezetét, valamint felvette az
üzemeltető váltás lehetőségét.
Németh Attila javasolta: Horváth Attila sporttárs esetleg segíthet az adatfelvitel és
egyéb funkciók kidolgozásában.
Borbély Tibor javaslatot tett az eredményvezetés programjának átvételére a MATESZ
honlap rendszere alapján.
HATÁROZAT: a BTSZ ajánlatot kér a honlap szerkezetét, működtetését illetően az
eddig javaslatot tevő partnerektől. Ez ügyben a tárgyalásokat Sitkei Jánosné és
Borbély Tibor bonyolítja le.
A honlapra csak azok az anyagok kerülnek fel, amelyeket az elnökség jóváhagy.
Kapcsolattartó Sitkei Jánosné.
3. Szécsi Károly ismertette a BTSZ-hez beérkezett levelek tartalmát az elnökség
tagjaival. Szécsi Károly elnök küldi meg az elnökség határozatát az illetékeseknek.
4. A beérkezett nevezések alapján a 2012-2013 bajnoki évben
NB.III-ban 7 csapat,
NB.III tart-ban 9 csapat,
SL, NB.I-NB II tart. Bajnokságban 9 csapat,
BP. női bajnokságban 8 csapat nevezett.
A sorsolásokat Rákóczi Lajos sporttárs készítette el.

5. A BTSZ 2012-2013 évi Versenynaptárját a MATESZ éves Versenykiírásához
igazodva készítette el a BTSZ. Kiadásra csak az éves szinten előterjesztett
pályaigénylések visszaigazolása után kerülhet sor.
6. Egyebekben : a.) Bartos Gábor a Fővárosi Vízművek csapata nevében kéri: aki a
Vízművek által megnyert Kató Ferenc emlékverseny díjait
átvette a díjkiosztón, legyen szíves eljuttatni a Vízműveseknek.
b.)

Bartos Gábor bemutatta a legújabb tekebábú képét. Az új bábú
jelenlegiekhez képest olcsóbb, tiszta műanyagból készült.

c.)

Gulyásné Gunya Zsuzsa Gazdasági alelnök javaslata szerint a
játékvezetők egyszeri megbízásos munkaviszonyban adómentesen
működhetnek közre a mérkőzéseken. Egy nyilatkozat kitöltése után a
nyugdíjas és egyéb jövedelemmel nem rendelkezőknek nem kell adót
bevallaniuk a felvett összeg után. Adó és járulékos terhet az
egyesületek fizetik, alkalmanként 1000. –Ft-ot. Munkaviszonyban álló
játékvezetők az éves adóbevallásunkhoz írják ezt az összeget.
Ezen Nyilatkozat a honlapról kinyomtatható, sokszorosítható.
Játékvezetői díjszabás a MATESZ jóváhagyásával kerül fel a
honlapra.

d.) A BTSZ éves támogatási szerződését a Fővárosi Önkormányzattal,
csak a hivatalos BÍRÓSÁGI VÉGZÉS megléte után tudja megkötni.
e.) A BTSZ Játékvezető Bizottsága 2012. szeptember 10-én 17.00
órától játékvezetői vizsgát tart. Jelentkezési határidő: 2012. aug.26.
Kmf.

Sitkei Jánosné jkv.

