
Elnökségi ülés 
 

Időpont: 2010.január 21., 18:00 
Helszín: Helyőrségi Klub 
 
 
 
Az elnökség teljes létszámban képviseltette magát az elnökségi ülésen, így határozatképes. 
Jegyzőkönyvvezetőnek Gazsi Krisztián ügyvezetőt választják meg.  
 
Napirend előtt Husza György elnök röviden elmondta, hogy véleménye szerint az egyesület 
2009-ben, mind szakmailag, mind szervezetileg sokat erősödött, amely a tagság és az 
elnökség kitartó munkájának köszönhető. 2010-ben azonban az előttünk álló célok 
(infrastrukturális és szakmai fejlődés) még odaadóbb és szívósabb munkát követel meg az 
elnökségtől.  
 
 
 
1. Napirendi pont: 
 
Éves rendes közgyűlés kitűzése és a közgyűlés napirendi pontjainak megvitatása 
 
Az éves rendes közgyűlést még a bajnokság előtt, vagy annak az elején kell megtartani. A 
legjobb megoldás az, ha közvetlenül a Sportbál előtt, azzal összevonva lenne megtartva, így a 
döntéshozatalhoz szükséges létszám is garantálva lenne. A napirendi pontok kitűzése és 
felelősök megválasztása. Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta: 
 
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.Napirendi pont: 
 
Sportbál megrendezése 
 
A TFC – a tavalyi évtől eltekintve - minden évben megrendezte a Sportbált. Idén újból 
szeretné megszervezni a jótékonysági célú rendezvényt. A remélt bevételből a tartalékpálya 
világítási rendszerének kicserélését és korszerűsítését finanszírozná a klub, amely mintegy 
félmillió forintra rúg a megkapott árajánlat és felmérés szerint. A bál szervezőjével 
megbeszélve a 2010. március 20-i időpontot lenne a megfelelő időpont Az elnökség a 
javaslatot egyhangúlag, elfogadta: 
 



 
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.Napirendi pont: 
 
Egyesületi tagok, tagdíjbefizetések áttekintése  
 
A tagnévsort minden hónap elején frissíteni kell. Az edzők feladata, hogy a tavalyi 
tagnyilvántartás alapján töröljék a már nem járó gyermekeket, s az idén bekapcsolódókat 
pedig jelezzék. A tagdíjbefizetés az U11, U13, Leány és Felnőtt csapatoknál szinte 100%-os, 
a felnőtté 100%. De vannak csapatok (U7, U9, U16, U19, Öregfiúk), ahol nagyon elmarad az 
elvárttól a tagdíjbefizetés. Így ezen csapatok edzőinek jobban fel kell hívni a figyelmet a 
tagdíj befizetés fontosságára. Mindenféleképpen erősíteni kell a tagdíjbefizetés hatékonyágát. 
Az utánpótlás csapatoknál Szatmári Márton az a személy, akinél pontos és magas arányú volt 
a tagdíjbefizetés és szoros kapcsolatot tart a többi edzővel. Az elnökség a javaslatot 
egyhangúlag elfogadta: 
 
  
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 
utánpótlásedzők vele számolnak el a tagdíjbefizetést illetően. (felelős: Szathmári Márton 
titkár, Gazsi Krisztián ügyvezető) 
 
 
4.Napirendi pont: 
 
Közhasznúsági jelentés elfogadása, pénzügyi helyzet áttekintése 
 
Husza György elnök előterjesztette a TFC - külső könyvelő cég által elkészített Pénzügyi 
Beszámolóra épülő - 2009. évi Közhasznúsági Jelentését. 
 
Ez alapján kiderült, a tavalyi évben a működési költségek túlszárnyalták az előzetesen 
tervezett mértéket. A tagdíj és bajnoki mérkőzésekből származó jegybevételek pedig 
elmaradtak a tervezettől. A 2010-es évben a költségcsökkentés és a bevétel növelés érdekében 
több fontos lépést meg kell tenni. 
 
Javaslat: A felnőtt játékosok utazási költségeit racionalizálni kell. A felnőtt és ifimérkőzésre a 
jövőben nem minden alkalommal fog indulni busz. Így közel 800.000 ft-ot is megspórolhat a 
klub. Az ifimérkőzések után ideiglenesen megszűnik a TFC által szponzorált étkeztetés, mivel 
az U19-es korosztály alig fizet tagdíjat. Ez félévente 100.000 ft-al csökkenti a költségeket.  
 
A bevétel növelése érdekében pályázni kell a Civil szervezetek működését támogató NCA 
pályázaton (elnyerhető támogatási összeg kb. 1.7 mill HUF). Ezzel összefüggésben el kell 



készíteni a TFC. 2009. év közhasznúsági jelentését. Az egyesületi tagság és a pártolók 
körében terjeszteni kell, hogy adójuk 1%-át fogadni tudja a TFC, illetve adományokat tud 
fogadni vállalkozásoktól (100%-osan elszámolható), magánszemélyektől (30%-osan 
elszámolható). Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta: 
  
4/2010/TFC határozat: 
 
Az elnökség egyhangúlag  elfogadta a 2009. évi Közhasznúsági 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.Napirendi pont: 
 
Új igazolások a felnőtt csapatnál 
 
A felnőtt csapat célja továbbra is az NB III elérése, azaz első helyen kell végezni a bajnokság 
végén. A csapatból lesznek távozók, lesznek több időre sérülésből felépülő játékosok, és 
helyükre újakat kell igazolni az első hely elérése érdekében. Négy korábbi játékos tér vissza 
Tápiószecsőre, illetve tárgyalást kell folytatni több új játékos jelölttel. Az elnökség a 
javaslatot egyhangúlag elfogadta: 
 
 
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.Napirendi pont: 
 
Szakmai munka erősítése 
 
A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött együttműködési megállapodással 
összhangban erősíteni és koordinálni kell a szakmai-nevelő munkát. Ennek érdekében ki kell 
dolgozni egy hosszú távú szakmai koncepciót, és rendszeressé kell tenni az edzői 
értekezleteket. Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta: 



 
 
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.        Gazsi Krisztián 
        Jegyzőkönyv vezető 


