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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2012. január 28-án, 

a Veszprém Megyei Sporttanács fenti cím alatti tanácstermében, 
a 10.00 órára összehívott közgyűlésről. 

 
A közgyűlésen jelen vannak: 
Szavazati joggal: Somogyi Lajos (BSC), Ládi János (BTK), Domán Gábor (THT), Hites Viktor (VBT), Németh Zsoltné 
(VHS), Molnár Péter (VTC) 
Tanácskozási joggal: Moór Sándor, Somogyi László 
 
A levezető elnök személyére javaslat: Molnár Péter. 
Szavazás: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM 
Határozat: a levezető elnök Molnár Péter. 
 
Javaslat a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére: 
Jegyzőkönyvvezető: Németh Zsoltné 
Hitelesítők: Ládi János, Hites Viktor 
 
Szavazás: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM 
Határozat: a jegyzőkönyvvezető Németh Zsoltné, a hitelesítők Hites Viktor és Ládi János. 
 
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat: 
1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2011. évi tevékenységről 
2. Felügyelő biztosi beszámoló a 2011. évről 
3. A 2012. évi költségvetés tervezet elkészítése 
4. A 2012. évi megyei versenynaptár összeállítása 
5. Elnökségi tag választása 
6. Egyéb ügyek 
További napirendi pont felvételét senki nem javasolja. 
Szavazás: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM 
Határozat: A napirendet a Közgyűlés elfogadta 
 
 
1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2011. évről 

 
Molnár Péter ismerteti a beszámolót (megtalálható a honlapon). 
Kérdések, hozzászólások nem voltak. 
 
Szavazás a szakmai és pénzügyi beszámolóról 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM 
Határozat: a 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolót a Közgyűlés elfogadta. 
 
 
2. Felügyelő biztosi beszámoló a 2011. évről 
 
Domán Gábor ismerteti a felügyelő biztosi jelentést (megtalálható a honlapon). 
Kérdések, hozzászólások nem voltak. 
 
Szavazás a felügyelő biztosi beszámolóról: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM 
Határozat: a felügyelő biztos 2011. évi beszámolóját a Közgyűlés elfogadta. 
 



3. 2012. évi költségvetés tervezet elkészítése 
 
Molnár Péter ismerteti a 2012. évi költségvetés tervezetet (a honlapon megtalálható). Az előző évekhez hasonló 
struktúrájú a javaslat, csak az edzőtáborra az eddigi 100e helyett 150e Ft-ot szán a Szövetség. SI fejlesztés nem 
lesz, csak karbantartás. A tervezett tartalék 44e Ft. 
Kérdések, hozzászólások nem voltak. 
 
Szavazás a költségvetésről: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM 
Határozat: a 2012. évi költségvetés tervezetet a Közgyűlés elfogadta. 
 
 
4. 2012. évi megyei versenynaptár összeállítása 
 
Molnár Péter ismerteti az eddigi egyeztetések eredményét: a (Vas és Zala megyével közös) váltóbajnokságot a 
ZMTFSZ rendezi. Praktikus lenne, hogy a váltó délelőttjén levő Zala megyei középtávú legyen egyben Veszprém 
megyei bajnokság is, ebben mindenki egyetért. A Diákolimpia megrendezésére Tóth Károly (VTC), a normáltávú 
bajnokságra a VHS előzetesen bejelentkezett (helyszín: Balaton-felvidéki Erdei Iskola ill. Sóly). A megyei 
hosszútávúnak nem lehet külön napot találni a márciusi programban, ezért a Tájfutó Maraton keretében lenne, 
amit a VBT vállalt. 
 
Somogyi Lajos: a BSC vállalja az éjszakai bajnokság megrendezését Balatonfüreden az edzőház környékén. 
 
Hites Viktor: a VBT a rövidtávú bajnokság rendezését vállalja Tihanyban, másnap a csapatbajnokságot 
Balatonfüreden (Koloska-forrás). 
 
Szavazás a versenynaptár elfogadásáról: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM 
Határozat: a 2012. évi versenynaptárt (a honlapon megtalálható) a Közgyűlés elfogadta. 
 
 
5. Elnökségi tag választása 
 
Molnár Péter: az elnökség nem kért fel jelölőbiztost, hanem emailben lehetett előzetesen jelölteket javasolni, 
valamint a helyszínen is ki lehet egészíteni a jelöltlistát. Előzetes javaslat Németh Zsoltné személyére érkezett, aki 
vállalja az elnökségi tagságot. 
A helyszínen senki nem javasol további jelöltet. 
 
Szavazás arról, hogy az új elnökségi tag Németh Zsoltné legyen: 6 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS 
Határozat: Az új elnökségi tag Németh Zsoltné. 
 
 
6. Egyéb ügyek 
 
Molnár Péter: az elnökség szerint javítani kellene a megyebajnokságok színvonalán, ezért még a szezon előtt 
versenybírói továbbképzés megtartását javasolja, amelyen a megyebajnokságok rendezőinek kötelező a részvétel. 
Emellett új versenybírói igazolvány megszerzésére is lenne lehetőség. A jelen levőkkel egyeztetve február 26-át 
választják dátumnak. 
 
Domán Gábor: tájékoztat, hogy április 16-17-én Tapolca térségében tájkerékpár Magyar kupa futamot rendez, 
ami egyben osztrák és cseh futam is lesz. 
 
Ládi János a Megye kupa idei versenyiről egyeztetne. 
 
Molnár Péter: ezt majd az elnökség koordinálja. 
 
Somogyi Lajos a megyei versenyek terepengedélyeinek intézéséről érdeklődik: közösen vagy mindenki intézi a 
magáét? 



Molnár Péter: általában maguknak intézik a rendezők, mivel a saját terepeiken nekik vannak meg a kialakult 
kapcsolataik. 
 
Domán Gábor felveti, hogy távolabbi országos bajnokságokra érdemes lenne közös buszt bérelni a megyei 
egyesületeknek, pl. idén a bükki Középtávú és Váltó OB esetében. Németh Zsoltné vállalja ennek a koordinálását, 
hogy a verseny előtt egy hónappal tájékoztatni lehessen a tagszervezeteket a lehetőségekről. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, az elnök a közgyűlést 11.05-kor berekesztette. 
 
 
 
 
 _________________________ 
 Németh Zsoltné 
 jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 
 Ládi János Hites Viktor 
 hitelesítő hitelesítő 


