
 

2011/3. sz. Elnökségi ülés 
 
Ideje: 2011.02.09. 
Helye: Tápiószecső, Helyőrségi Klub 
Megjelentek: Husza György, elnök 

Gazsi Krisztián, ügyvezető 
  Szathmári Márton, titkár 
 
Az elnökség határozatképes. 
 
A jegyzőkönyvvezető: Gazsi Krisztián 
 

1. napirendi pont: 2010. évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása 
 

Husza György elmondja, hogy a Könyvész Kft. az átadott dokumentumok alapján elkészítette 

a TFC 2010. évi pénzügyi beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását. A főbb adatok:  

közhasznú tevékenység bevétele: 8.167ezer Ft 

közhasznú tevékenység költsége: 7.047 ezer Ft 

közhasznú tevékenység eredménye: 1.120 ezer Ft 

Az eredmény megoszlása 2010.dec 31.-én: ~50ezer Ft pénztárban, ~350ezer Ft folyószámlán 

állt rendelkezésre, a fennmaradó összeg eszközvásárlásra fordítódott (fűnyíró, pályavonalzó 

stb.). A pénzügyi beszámoló megvitatása után Husza György javasolja, hogy a 2010. évi 

pénzügyi beszámolót az elnökség fogadja el és terjessze a közgyűlés elé elfogadásra. 

 

Határozat: 
 
16/2011. Az elnökség a 2010. évi pénzügyi beszámolót egyhangúan elfogadja és a 

közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

 

2. napirendi pont: 2010. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása 
 

Husza György ismerteti a pénzügyi beszámoló alapján elkészített közhasznúsági jelentést. 

Elmondja, hogy a közhasznú tevékenység 2010-ben eredményes volt, a főbb célok 

megvalósultak. A jelentés megvitatása után javasolja, hogy a 2010. évi közhasznúsági 

jelentést az elnökség a módosításokkal fogadja el és terjessze a közgyűlés elé elfogadásra. 

 

Határozat: 
 
17/2011. Az elnökség a 2010. évi közhasznúsági jelentést egyhangúan elfogadja és a 

közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

 

3. napirendi pont: 2010. évi Szakmai beszámoló ismertetése, elfogadása 
 

Szathmári Márton ismerteti az utánpótlás nevelés szakmai beszámolóit. Az egyesület 7 

korosztályos csoportban versenyeztet rendszeresen fiatalokat. Mind a hét korosztály 

sikerekben gazdag és eredményes évet zárt. A fiatalok száma az edzések látogatottsága 2010.-

ben tovább nőtt az elmúlt évekhez képes. A beszámolók megvitatása után javasolja, hogy a 

2010. évi Szakmai beszámolót az elnökség a módosításokkal fogadja el és terjessze a 

közgyűlés elé elfogadásra.  

 



 

 

 

Határozat: 
 
18/2011. Az elnökség a 2010. évi Szakmai beszámolót egyhangúan elfogadja és a 

közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

 
4. napirendi pont: 2011. évi költségvetés elfogadása 

 
Grazsi Krisztián ismerteti a 2011.-év költségvetés tervét. A tagdíj és pályázati bevételekből 

többletforrást remél. A költségvetést az elnökség megvitatta. 

 

Határozat: 
 
19/2011. Az elnökség a 2011. évi költségvetés tervét egyhangúan elfogadja és a 

közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

 

5. napirendi pont: Átigazolások a felnőtt csapatnál 
 

Husza György elmondja, hogy kialakult a tavaszi szezon 18 fős felnőtt kerete. A csapat 

jelentősen fiatalodott és erősödött. Maglódról, Jászberényből 2-2, Törtelről, Bagról, MTK-ból, 

Vasasból 1-1 játékos érkezett. A csapat átlagéletkora 25.2 év. A megerősödött csapattal a cél a 

tavaszi elsőség megszerzése. Az első csapattól távozó labdarúgók: Balázsi, Kakukk, Vikor, 

Földvári, Grezsák. 

 
Határozat: 
 
20/2011. Az elnökség az átigazolásokat egyhangúan elfogadja. 

 

 

Tápiószecső, 2011. február 9. 

  

 

 

………………………………….  ………………………………….   

Husza György, elnök           Gazsi Krisztián, ügyvezető 

 

 

 

 

………………………………….   

  Szatmárti Márton, titkár 


