
Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Elnökségi Ülésének Jegyzőkönyve 
2014. december 01. 

 
Az ülést vezeti: Molnár Péter elnök 
Jelen vannak: Domán Gábor, Németh Zsoltné, Péntek Gábor elnökségi tagok szavazati joggal; Korbély 
Tibor felügyelő biztos tanácskozási joggal 
 
 
1. Az előző ülés óta elektronikus úton elfogadott határozatok 
 
2014/1. (május 15.) határozat: 
A BTK és a VHS által június 14-17. között Várvölgy központtal rendezett edzőtábor legyen egyben a 
Veszprém megyei utánpótlás edzőtábor. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
2014/2. (május 15.) határozat: 
Az edzőtáborban résztvevő Veszprém megyei klubhoz tartozó utánpótlás versenyzők költségeiből a 
Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 6.000 Ft-ot átvállal. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
2014/3. (augusztus 17.) határozat: 
A ’Veszprém Megye Tájfutásáért 2013’ díjat az elnökség Moór Sándornak adományozza. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
2. Tájékoztató a költségvetés helyzetéről 
Eltérések a tervezethez képest: 
- Tagdíj bevétel 70e Ft helyett 80e Ft (SÜN újra tag); 
- SI bérleti díj 200e Ft helyett 350-370e Ft; 
- Egyéb bevétel: 0 helyett 55e Ft; 
- Utánpótlás edzőtábor: 300e Ft kiadás és 150e Ft bevétel helyett 210e Ft kiadás és 0 Ft bevétel; 
- Egyéb kiadás: 100 e Ft helyett 161e Ft (jövőre magasabbra kell tervezni); 
- SI fejlesztés, karbantartás: 100e Ft helyett 117e Ft. 
Összességében a tervezett 256e Ft helyett kb. 350e Ft tartalék várható. 
 
 
3. Közgyűlés összehívása 
Javasolt időpont: január 31. (szombat). A versenynaptár miatt nem lehet később. 
Tervezett napirend: 
- szakmai és pénzügyi beszámoló a 2014. évről, 
- felügyelő biztosi beszámoló a 2014. évről, 
- 2015. évi költségvetés tervezet, 
- 2015. évi megyei versenynaptár. 
 
2014/4. (december 01.) határozat: 
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy január 10-ig készítse el a közgyűlési meghívót annak 
mellékleteivel (2014. évi költségvetés, 2015. évi költségvetés tervezet, 2015. évi versenynaptár 
tervezet), bocsássa elektronikus szavazásra, majd január 16-ig küldje ki az elfogadott anyagot a 
tagszervezeteknek. 
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 



4. 2015. évi megyei versenynaptár 
Lehetséges időpontok: 
- Megyei Hosszútávú: március 28-29. (Szentendre kupa), vagy március 21-22. (Tájfutó Maraton) 
- Megyei Diákolimpia: április 25. 
- Megyei Éjszakai: május 16. vagy április 25. 
- Megyei Középtávú és Váltó: június 13. (Vakáció Nagydíj keretében vagy három megyével közösen) 
- Megyei Rövidtávú és Sprint Váltó: szeptember 5. 
- Megyei Csapat: szeptember 6. 
- Megyei Normáltávú: október 10. 
 
2014/5. (december 01.) határozat: 
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy a közgyűlésig a fenti időpontokat szem előtt tartva egyeztessen a 
többi megyei szövetséggel az esetleges közös bajnokságokról, illetve az ütközések minimalizálásáról. 
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
5. Téli közös edzések 
Tervezett időpontok: 
December 21.: szaloncukor gyűjtő (Molnár Péter, Kab-hegy) 
Január 11. 
Január 25. 
Február 8. 
Február 22. 
 
2014/6. (december 01.) határozat: 
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy december 5-ig a közös edzések időpontját tegye közzé a 
honlapon és köremailben keresse meg a tagszervezeteket, hogy kik vállalnának rendezést. 
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
6. Hajag kupa 
Időpont: december 28. (vasárnap) 
Feladatok: 
- kiírás összeállítása és közzététele (felelős: Molnár Péter, határidő: december 07.) 
- versenyközpont, engedély (felelős: Bácskai Péter, határidő: december 07.) 
- SportIdent (Ládi János felkéri Hites Viktort, határidő: december 07.) 
- érmek megrendelése (felelős: Molnár Péter, határidő: december 19.) 
 
 
7. Egyéb 
Korbély Tibor javasolja, hogy az elnökségi ülések között, elektronikus úton hozott határozatok a 
meghozataluk után egyből kerüljenek fel a honlapra, ne csak a következő jegyzőkönyvbe. Az elnökség 
egyetért a javaslattal. 


