
Határozati napló 

 

 

2010.január 21. én  tartott elnökségi ülés jegyzőkönyve alapján 

 

 
 

1/2010/TFC határozat 

 
Az éves rendes közgyűlés időpontja 2010.március 20-a 17:00, a sportbál előtt. A napirend 

pontjai a következők: 

- 2009. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása (felelős: Husza György elnök) 

- 2009. évi szakmai beszámolók ismertetése és elfogadása (felelős: Szathmári Márton titkár) 

- Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése és elfogadása (felelős: Pap József FB elnök)) 

- 1000 Ft-os tagdíj módosítása (felelős: Husza György elnök) 

- 2010-es költségvetési terv megvitatása és elfogadása (felelős: Gazsi Krisztián ügyvezető) 

 

 

2/2010/TFC határozat: 

 
A sportbál időpontja közvetlenül az éves rendes közgyűlés után: 2010.március 20. szombat 

18:30. Helyszín: Helyőrségi Klub. (felelős: Husza György elnök, Kármán István alelnök) 

 

 

3/2010/TFC határozat: 

 
A tagjegyzéket az edzők segítségével minden hónap elején aktualizálni kell. A tagdíjbefizetés 

koordinálását az utánpótlás csapatoknál a jövőben Szathmári Márton végzi, azaz az utánpótlás 

edzők vele számolnak el a tagdíjbefizetést illetően. (felelős: Szathmári Márton titkár, Gazsi 

Krisztián ügyvezető) 

 

4/2010/TFC határozat: 

 
Az elnökség egyhangúlag  elfogadta a 2009. évi Köhasznúsági Jelentést. A jelentést a 

honlapon nyilvánossá kell tenni (felelős: Husza György elnök, Gazsi Krisztián ügyvezető) 

 
A TFC által támogatott bajnoki mérkőzésekre történő utaztatás bérelt busszal 2010 tavaszi 

idényre megszűnik. Az U19 csapat utaztatásának megszervezését az edzővel közösen az 

elnökség két tagja végzi (felelős: Kármán István alelnök, Dósa Zoltán szakosztályvezető). 

 

A hazai mérkőzések utáni U19-es csapat étkeztetésének TFC általi finanszírozása megszűnik. 

Ezzel összefüggésben a hazai bajnoki mérkőzések technikai feltételeit (ellenfél és bírók 

fogadása, kiszolgálása, jegyzőkönyv előkészítése stb. a jövőben Kármán István alelnök és 

Dósa Zoltán szakosztályvezető biztosítják. 

 

Az Egyesület elindul a Civil szervezetek működését támogató NCA pályázaton, ezzel 

összefüggésben elkészíti a 2009. évi közhasznúsági jelentést, és hirdeti az adományok és az 

1%-os adófelajánlások fogadásának lehetőségét.  (felelős: Husza György elnök) 

 

 



 

5/2010/TFC határozat: 

 
Az elnökség megerősíti korábbi döntését, hogy kiemelten fontos célként kezeli a Felnőtt 

csapat feljutását az NB III. osztályba. Ezért tárgyalásokat kell folytat a játékosállomány 

megerősítésére. (felelős: Husza György elnök) 

 

 

 

6/2010/TFC határozat: 

 
2010 első negyedévében ki kell dolgozni a TFC hosszú távú szakmai koncepcióját. Létre kell 

hozni az edzők tanácsát és havi rendszerességgel szakmai fórumot, információcserét kell 

tartani (felelős: Szathmári Márton titkár) 

 

 

Tápiószecső, 2010.január 21.        

 

 

 

 

 

Husza György 

elnök 
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alelnök 
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Gazsi Krisztián 

ügyvezető 

 

 

 

……………………… Szathmári Márton 

titkár 
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Dósa Zoltán 
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