
Jegyzőkönyv kivonat

Amely készült a BTSZ 2014.05.12-én megtartott elnökségi üléséről

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a BSU május 6-i Közgyűléséről, valamint elnök-főtitkári értekezletéről

2  Az új PTK előírásainak jogi értelmezése és intézkedési kötelezettségek megbeszélése

3. Kató Ferenc emlékverseny előkészítése

4. BTSZ beszámoló és tisztújító Közgyűlésének előkészítése

5. Egyebek

1. Sitkei  Jánosné  ismertette  a  BSU  2014.05.06-án  megtartott  BSU  /Budapesti  Sport

Unió/Közgyűlésén,  valamint  az  azt  követően  megrendezett  elnök-főtitkári

értekezleten  elhangzottakat.  A  Közgyűlésen  elhangzott,  hogy  a  2014.április  végén

megtartott  Fővárosi  Közgyűlés  elfogadta  az  idei  sportévre  a  szövetségek  támogatására

vonatkozó keretösszegeket. Ennek értelmében a területi szövetségek az elmúlt időszakhoz

képest mintegy 20%-al csökkentett költségvetésből gazdálkodhatnak, de még így is pozitív

eredmény, hogy a vidéki területi szövetségekhez képest egyáltalán kapnak támogatást.

Ez a BTSZ vonatkozásában kettőszázezer forintot jelent a 2014-es évben. A támogatási

szerződést a BTSZ megkötötte a Fővárosi Sportügyosztály vezetőségével. A szerződés

értelmében  május  végétől  kezdik  utalni  az  első  negyedévi  támogatást,  majd

részarányosan a további összegeket.

Zurbó Sándor osztályvezető  helyettes  tájékoztatása szerint,  továbbra is  nagy vívmány az

Ügyosztály  részéről,  hogy  a  Főváros  ingyenesen  biztosítja  a  szövetségeknek  az

irodahasználati jogot. 

Az idei évben a BSU 40 szövetség részére összesen 49 millió forint támogatást nyújt. Kiemelt

támogatásban részesül a szabadidős, valamint a diáksport.

A BTSZ könyvelését továbbra is a Sport Audit Kft végzi. Minden aktuális adatszolgáltatási és

pénzügyi adatot velük kell egyeztetni.

A BSU 2014.június 1-én rendezi meg az Európa sportnapot a Margit szigeten. Az idei évben a

tekesport  nem  lesz  jelen,  mert  a  szervezők  olyan  területet  jelöltek  ki

számunkra,/Nagyrét/ahol képtelenség a tekepályát felállítani és a sportágat bemutatni. Így a

BSU  megköszönte  részvételi  szándékunkat  és  eltekintett  a  jelenlétünktől.  A  Sportnap

2014.június 1-én 10-17 óráig lesz megtartva.

2. A 2014.március 15-én életbe lépett új PTK szellemének megfelelően minden szövetség

köteles  az  előírt  jogszabályoknak  megfelelően  eljárni  a  szövetségi  működés

folytatása érdekében. Május 31-ig a Fővárosi Törvényszéknél letétbe kell helyezni az

Alapszabályt, az elmúlt két év Közhasznúsági jelentését és nyilatkozatait.

            Az ügy lebonyolításával a BTSZ elnöksége Dr Földvári Bélát bízta meg.



3. A 2014.évi KATÓ FERENC emlékverseny 2014.május 23-24-25-én kerül megrendezésre

az  FTC  pályán.  A  közreműködőket  az  elnökség  kijelölte.  A  szükséges  előkészületeket

megbeszélte.

    

4. A BTSZ 2014.június 13-án Beszámoló és tisztújító Közgyűlést tart a Curia u.3. földszinti

„Kapcsos Lajosné” nagyteremben. Az fontosságára való tekintettel minden egyesületi

képviselő megjelenésére feltétlen számít az elnökség.

Sitkei Jánosné főtitkár és Szécsi Károly elnök lemondása kapcsán szükséges két új

elnökségi tag megválasztása.  A BTSZ elnöksége Deme Lajost bízta meg a Jelölő Bizottság

vezetésével, tagoknak Paulovits Pált és Schulz Rezsőt jelölte ki.

A  Közgyűlés  Meghívója  az  egyesületek  felé  elküldve,  a  kiegészítő  írásos  anyagok  a

későbbiekben lesznek kiküldve /elnöki, szakmai, pénzügyi és FB beszámolók/.

5. Egyebekben

a.) A  BTSZ  2014.június  3-án  délután  17  órai  kezdettel  tartja  meg  a  bajnoki  év

díjkiosztóját.

Helyszín: Curia u. 3. III/7 terem. Minden érdekeltet szeretettel várunk.

              

Kmf.                                                                      Sitkei Jánosné jkv.


