Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Elnökségi Ülésének Jegyzőkönyve
2013. december 13.
Az ülést vezeti: Molnár Péter elnök
Jelen vannak: Földesi Csaba, Ládi János, Moór Sándor, Németh Zsoltné

1. Az előző ülés óta elektronikus úton elfogadott határozatok

2013/6. (július 23.) határozat:
A megyei váltóbajnokság új időpontja augusztus 16. (a július 13-i időpontban kevés nevezés miatt
elmaradt a verseny).
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás

2. Tájékoztató a költségvetés helyzetéről
Főbb eltérések a tervezethez képest:
- SI bérleti díj 300e Ft helyett 567e Ft;
- Egyéb bevétel: 50e Ft helyett 0 Ft;
- Pályázati bevétel és Országos Diákolimpia részvétel kiadás: 0 Ft helyett 345e Ft;
- Utánpótlás edzőtábor: 300e Ft kiadás és 150e Ft bevétel helyett 196e Ft kiadás;
- Adminisztrációs költség: 120 e Ft helyett 61e Ft;
- SI fejlesztés, karbantartás: 250e Ft helyett 179e Ft.
Még be nem folyt tételek:
- VBT SI bérlet: 55,7e Ft (már kiszámlázva);
- Vas MTFSZ SI bérlet: 17e Ft + 1 elveszett doboz (még nincs kiszámlázva).
Összességében a tervezett 107e Ft tartalék helyett több, mint 400e Ft várható.
3. Közgyűlés összehívása
Javasolt időpont: február 1. (szombat). A versenynaptár miatt nem lehet később. A ciklus lejártával
tisztújító közgyűlés. Alapszabály szerint határidők: -1 hónap jelölő biztos felkérése, -15 nap
meghívó.
Tervezett napirend: szakmai és pénzügyi beszámoló, felügyelő biztosi beszámoló, tisztségviselő
választás, 2014-es költségvetés tervezet, 2014-es versenynaptár, alapszabály módosítás,
bajnokság rendezési feltételek módosítása.

2013/7. (december 13.) határozat:
Az elnökség megbízza Hites Viktort, hogy jelölő biztosként a tisztújító közgyűlésre a jelölőlistát
állítsa össze.
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás
2013/8. (december 13.) határozat:
Az elnökség megbízza Molnár Péter elnököt, hogy január 12-ig készítse el a közgyűlési meghívót
annak mellékleteivel (2013-as költségvetés, 2014-es költségvetés tervezet, 2014-es versenynaptár
tervezet), bocsássa elektronikus szavazásra, majd január 17-ig küldje ki az elfogadott anyagot a
tagszervezeteknek.
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás

4. 2014. évi megyei versenynaptár
Lehetséges időpontok:
- Megyei Hosszútávú: március 22-23. (rendező hiányában március 8. – Tájfutó Maraton)
- Megyei Diákolimpia: április 16. vagy 23.
- Megyei Középtávú és Váltó: június 14-15.
- Megyei Rövidtávú és Sprint Váltó: szeptember 6.
- Megyei Csapat: szeptember 7.
- Megyei Normáltávú: október 18-19.
- Megyei Éjszakai: október 18. (esetleg június)

2013/9 (december 13.) határozat:
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy a fenti időpontokat szem előtt tartva egyeztessen a többi
megyei szövetséggel az esetleges közös bajnokságokról, illetve az ütközések minimalizálásáról.
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás

