MOM TÖMEGSPORT KLUB
11112.Bp. Menyecske u.11.I.em.7.
Tel.: 3-102-752, Mobil : 06-20-9242-390
E-mail:www. hajdumomtsk@upcmail.hu
Honlapunk: http://momtsk.org

Tisztelt Klubtag !
A 2016. március 18-án megtartott Küldött Közgyűlés után szeretnénk benneteket tájékoztatni az ott
elfogadottakról.
Az 2015-ös pénzügyi terv az alábbiak szerint alakult: éves záró pénzvagyonunk: 2.053.120.-Ft.
( Részletes pénzügyi beszámoló hátoldalon mellékelve)
2015-ös Bevétel : 2.417.654.-Ft. Kiadás : 2.419.868.-Ft. Különbözet : - 2.214.-Ft.
A 2015-ös évet a tervezett 537.480.-Ft-tal szemben csak 2.214.-Ft. mínusszal zártuk. Itt jegyzem meg,
hogy a 2016-os Sümegi háromnapos programra 2015-ben 100.000.-Ft. előleg már átutaltunk, tehát az évet
pozitívan zártuk.
Bevételünk: minimális SzJA 1 %–ból ( 73.274.-Ft.), Tagdíjból ( 160.000.-Ft.) és OTP kamatból valamint
a Versenyen résztvevők „Tagsági” hozzá járulásokból tevődött ki. Kiadásainkat a Balatonszéplak-felsői
háromnapos, a Cserkeszőlői háromnapos, és az egész napos "Lövész" verseny kiadásai (1.972.465.-Ft.) tették
ki. A fennmaradó rész a klub üzemelési, működési költségeit fedezte úgy mint: telephely bérleti díj,
anyagvásárlás, irodai berendezések posta,telefon,Internet költség, gk. használat, OTP bankszámla díja, stb.
Egyre nehezebb a gazdálkodás, de a három sikeres pályázattal 858.900.-Ft. bevételhez jutott a klub. Erre a
nagyobb összegű pályázati pénzre minden évben nem építhetünk.
A Számvizsgáló Bizottság elnöke kifogásolta a negatív tervezést, de a 2012-es közgyűlés határozata volt,
hogy a megváltozott gazdasági válság ellenére se csökkentsük a versenyekre fordított kiadásokat, hanem
ameddig tart a pénzünk addig a színvonal megtartása mellet rendezzük meg a programjainkat. Évek óta
tudjuk, hogy ez lesz a klub vége.
2016-ban 62 fő fizetett tagdíjat. A 2016. évre a terveket és programokat a várható pénzbevételek
határozták meg. A tavalyi évhez képest a kéréseknek megfelelően betettünk egy újabb 3 napos programot
( Sümeg) melynek költsége meghaladja a 1,5 millió Ft.-ot. Bevételi tervünk várhatóan 3.562.100.-Ft lesz, a
kiadási tervünket 3.960.000.-Ft.-ban határoztuk meg. A tervezett mínusz 397.900.-Ft. esetleges elnyert
pályázati pénzekkel csökkenthetőek. Jelenleg két érvényes pályázatunk van elbírálás folyamatában.
Mellékeljük az elfogadott 2015-ös pénzügyi beszámolót és a 2016-os tervet együtt valamint a
Tájékoztatót 2016. évi programokról. Idén is tervezünk vonatos, hajós 1 napos programokat, melyről
későbbiekben tájékoztatjuk a tagságot e-mailben és a honlapon. Jelenlegi körülmények között is próbáljuk ezt
a kis családi közösséget összetartani. Türelmet és segítséget kell kérnünk a tagságtól a közös célunk továbbra
is ugyanaz, minél tovább megtartani az általunk létrehozott családi sportköteléket. Tudjuk, hogy amíg a MOM
Tömegsport Klub működik, addig, van esélyünk a tagságunkat és azt a pár régi MOM-ost együtt tartani.
Kívánunk minden klubtagunknak jó egészséget és ebben az évben sok kellemes emléket a programjainkon.

Lényeges dolog: az indulási hely megváltozott!!!
M 4-es METRÓ Őrmező kijáratánál ( BKK Ügyfélirodai mozgólépcsőnél)
Gépkocsival ingyenes parkolás a P+R parkolóban
( zárt kamerás, jegyes parkolás, több napra is biztonságos)
Honlapunk:http://www.momtsk.org
Az SzJA 1%-hoz adó számunk: 19004930-1-43

Az 1%-os utalásokat szorgalmazzuk!!!

Tagdíjat minden év január 25-ig lehet befizetni.

Bp.2016.03.18.
Üdvözlettel : a MOM Tömegsport Klub vezetősége

2016-os VERSENY NAPTÁR ÚTVONALA

A programokra jelentkezési határidő : Április 01-ig . E-mail-on is lehet
jelentkezni.. A jelentkezéseket kérem jól átgondolni, mert plusz szállás
foglalást nem áll módunkban utólag módisítani

Lényeges dolog: az indulási hely megváltozott!!!
1. Balatonszéplak-felső : 2016. Május 14-től 16-ig Szombat - Vasárnap - Hétfő
Találkozó : 7,15-kor M 4-es METRÓ Őrmező kijáratánál ( BKK Ügyfélirodai mozgólépcsőnél )
Indulás : 7 óra 30 perckor
Befizetés : 2016. Május 14-én a helyszínen.

Klubtagnak: gépkocsival 13.000.-Ft./fő.

Autóbusszal: 17.000.-Ft./fő

Nem klubtagoknak gépkocsival: 20.000.-Ft./fő, Autóbusszal: 23.000.-Ft./fő
Aki pénteken szeretne lejönni, az jelezze ( költség 3.500.-/fő + 1.000.-Ft./fő reggeli, annak aki kéri )
2. Sümeg : 2016. Május 31-től Június 2-ig Kedd - Szerda - Csütörtök
Találkozó : 7,15-kor M 4-es METRÓ Őrmező kijáratánál ( BKK Ügyfélirodai mozgólépcsőnél )
Indulás : 7 óra 30 perckor
Befizetés : 2016. Május 14-én Balatonszéplakon vagy Sümegen

Minden résztvevőnek egységesen : 23.000.-Ft./fő
3. Cserkeszőlő Wellness hétvége: 2016.szeptember 3-4-5.( péntek-szombat - vasárnap)
Elhelyezés 4 fős apartman faházakban. Jelentkezés 4 főként kérem ( ki-kivel)
Találkozó : 7,45-kor M 4-es METRÓ Őrmező kijáratánál ( BKK Ügyfélirodai mozgólépcsőnél )
Indulás : 8 órakor ( útvonal :Bp.- Kecskemét – Cserkeszőlő-Bp. )
Befizetés : 2016. szeptember 2 a helyszínen.

Klubtagnak gk.-val: 14.000.-Ft./fő

Autóbusszal: 18.000.-Ft./fő

Nem Klubtagnak gk.-val: 20.000.-Ft./fő

Autóbusszal: 23.000-Ft./fő

4 . Lövészverseny a Campónánál : 2016. Szeptember 10-én Szombat
Találkozó : ½ 9- 9 órakor között a XXII.ker. Park u.2. saroktól kb. 250 méter ( zsíros kenyér parti )
Megközelíthető : 33,133,233-as, 114-es vagy a 150-es Busszal (kerülő) leszállás a Lépcsős u. megállónál
Befizetés: 2.000.-Ft/fő a helyszínen (jelentkezés esetleg legkésőbb aug.15-ig létszám miatt )

Budapest, 2016. Március 18.
Elnökség nevében : Hajdú Sándor Klubelnök

