Jegyzőkönyv kivonat
Amely készült a BTSZ 2013.04.22-én megtartott elnökségi üléséről

Napirendi pontok:
1. Kató Ferenc emlékverseny véglegesítése
2 BTSZ Közgyűlés előkészítése
3. Évvégéig hátralévő feladatok megbeszélése
4. Beszámoló a BSU Elnök-főtitkári értekezletéről
5. Egyebek

1. A KATÓ FERENC emlékverseny időpontja: 2013.május 10-11-12. Helyszín: FTC
pálya. Sorsolást a beérkezett nevezések után készíti el a Versenybizottság.
Főtámogató az Emberi Erőforrás Minisztérium - Dr Simicskó István.
A versenyen meghívottként részt vesz Galánta Ifjúsági Válogatottja a Budapest
Ifjúsági Válogatott ellenfeleként.
Budapest Válogatottba jelöltek: lányok: Fekete Ágnes RVSE, Kovács Zsanett
WATT 22 SE, Nagy Nikolett FTC, Urbán Alexandra RVSE.
fiúk: Bíró Patrik FTC, Nákits Dániel FTC, Tóth Norbert BP Erőmű, Tóth Áron
BKV Előre, Tóth Tamás BP Erőmű, Tóth Dávid FTC.
A közreműködőket az elnökség kijelölte.
2. A BTSZ éves Beszámoló Közgyűlésének időpontja:
2013. június 6. csütörtök 17.30, helyszín: Curia u.3., földszinti nagyterem.
A Közgyűlés írásos anyagát a Meghívóval küldjük ki az egyesületeknek,/Gazdasági
Bizottság beszámolója/, illetve a helyszínen osztjuk szét/Közhasznúsági Jelentés, VB
beszámoló/.
3. A BTSZ évvégéig hátralévő feladatai:
a,) Kató Ferenc emlékverseny megrendezése.
b.) Bajnoki Díjkiosztó 2013.május 17. Curia u 3. 307-es terem.
Felhívjuk a szakosztályok figyelmét, hogy a bajnoki kategóriákban érmes
helyezett csapatoknak pótérem rendelésére van lehetőség a szakosztályok költségére.
Kérjük idejében jelezni az igényeket.
c.) EU Sportnapon való részvétel 2013.június 2. MAC Stadion.
d.) A BTSZ támogatási szerződéseinek előkészítése.
e.) A Civil Törvényben előírt Statisztikai lapok leadása OBH felé.
4. A Budapesti Sport Unió / BSU/ 2013.04.16-án megtartott Elnök –főtitkári
értekezletén került bemutatásra „Budapest Sportkoncepciója”. Ebben a Fővárosi
Önkormányzat ismerteti programját a sporttámogatás és egyéb ezzel összefüggő
kérdésekben./ lásd külön dokumentumként/

Az idei évben több pénz jut a sporttámogatásra, mely összegből elsősorban a kiemelt
sportágak nyernek nagyobb támogatást. A szövetségek részére nyújtott támogatások
szerződéseit két héten belül írják alá.
A 2013/14-es évben utolsó alkalommal indul OKJ-és sportszakember képzés a BSU
szervezésében. Erre minden érdeklődőt várnak. Szövetségi ajánlás mellett 10%
kedvezménnyel lehet jelentkezni.
2013.június 2-án ismét megrendezésre kerül az Európa Sportnap a Margit
szigeten. Ezen a rendezvényen a BTSZ is részt vesz. Kérünk minden sporttársat,
hogy közreműködésével segítse a tekesportág népszerűsítését!
A BSU új honlapján bárki tájékozódhat a Budapesten rendezendő valamennyi
sportrendezvényt illetően.
A jövőben is kiírásra kerülnek az egyesületeket, valamint a diáksportot támogató
pályázatok. Ezek várható megjelenése június hónap.
Működési célú pályázat „SZ” jelű 13 millió forintos kerettel
Diáksport pályázat „D” jelű 60 millió forintos kerettel.
A pályázati kiírások várhatóan a BTSZ honlapján is megjelennek majd.
5. Egyebekben:
a.) A játékvezetői Bizottság elképzeléseit ismertette Verbó Gyöngyi. A jövőben csak
az a játékvezető rendelkezik érvényes igazolvánnyal, aki részt vesz az évente
megrendezésre kerülő továbbképzésen, valamint egy bajnoki szezonban legalább 8
alkalommal vezetett mérkőzést.
Azok a játékvezetők, akik visszatérőként jelentkeznek játékvezetésre tesztlap
sikeres kitöltése után kapcsolódhatnak ismét be a játékvezetői működésbe.
Az idei évben is augusztus hónapban kerül megrendezésre a játékvezetői
továbbképzés. Akik ezen nem vesznek részt nem vezethetnek bajnoki mérkőzést.
b.) Játékvezetői pólót augusztustól lehet vásárolni a BTSZ hivatalos helyiségében.
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