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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. január 26-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), Moór Sándor (THT), Hites Viktor (VBT), Németh Zsoltné
(VHS), Molnár Péter (VTC)
Tanácskozási joggal: Bálint Bence, 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 2012. évi tevékenységről
2. Felügyelő biztosi beszámoló a 2012. évről
3. A 2013. évi költségvetés tervezet elkészítése
4. A 2013. évi megyei versenynaptár összeállítása
5. 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 2012. 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 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolót a Közgyűlés elfogadta.

2. Felügyelő biztosi beszámoló a 2012. évről
Domán Gábor távollétében Molnár Péter röviden ismerteti a felügyelő biztosi jelentés tartalmát (megtalálható a
honlapon).
Kérdések, hozzászólások nem voltak.
Szavazás a felügyelő biztosi beszámolóról: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Határozat: a felügyelő biztos 2012. évi beszámolóját a Közgyűlés elfogadta.

3. 2013. évi költségvetés tervezet elkészítése
Molnár Péter ismerteti a 2013. évi költségvetés tervezetet (a honlapon megtalálható). Az előző évekhez hasonló
struktúrájú a javaslat. Külső támogatással nem számol, SportIdent fejlesztés nincs tervezve. A tervezett tartalék
107e Ft.
Hites Viktor: az adminisztrációs költségek nem csökkenek idén? Javasolja, hogy a Hajag kupán szedjünk nevezési
díjat.
Molnár Péter: remélhetőleg csökkennek az adminisztrációs költségek, de a jelenlegi helyzet bizonytalan, a
költségvetésbe kerüljön a legrosszabb változat. A Hajag kupán nevezési díj szedését támogatja.
Bálint Bence: javasolja egy kiemelten közhasznú alapítvány létrehozását, amit a cégek kedvező feltételekkel
(adókedvezmény) támogathatnának.
Molnár Péter: ez a kérdés időről-időre felmerül, az elnökség már többször tárgyalta, összességében az előnyei
nem voltak elég nagyok a működtetéséből adódó feladatokhoz képest. A szövetség, mint szervezet, nem hozhat
létre alapítványt, csak magánszemélyek, így ez a lehetőség mindenki előtt nyitott.
Szavazás a költségvetésről: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Határozat: a 2013. évi költségvetés tervezetet a Közgyűlés elfogadta.

4. 2013. évi megyei versenynaptár összeállítása
Molnár Péter ismerteti az eddigi regionális egyeztetések eredményét: a Vas és Zala megyével közös középtávú és
váltóbajnokságot a Káldi TTE június 1-én Káldon; ugyanezen három megye rövidtávú és csapatbajnokságát a
Göcsej KTFE augusztus 31. – szeptember 1-én Keszthelyen rendezi. A Megyei Diákolimpia megrendezését Tóth
Károly (VTC) vállalja Farkasgyepű helyszínnel. A megyei hosszútávúnak nem lehet külön napot találni a márciusi
programban, ezért a Tájfutó Maraton első napján lenne Herenden, de külön versenyként, a rendezést a VBT
vállalta. A megyei éjszakait a Honvéd kupa előtti péntek estére javasolja, lehetőleg ahhoz közeli helyszínen.
Ládi János: legyen inkább szombat este, akkor mindenki részt vehet, aki a Honvéd kupára leutazott.
Németh Zsoltné: a VHS részéről ő nem kapott mandátumot, hogy ezt a versenyt is bevállalja.
Ládi János: a BTK versenybírói segítenek rendezni a Honvéd kupán.
Hites Viktor: akkor mi lenne, ha a BTK rendezné az éjszakait ugyanott?
Ládi János: adjuk meg rendezőnek mindkét klubot.
Molnár Péter: a megyei normáltávú időpontja szeptember 14. vagy október 12. lenne.
Hites Viktor: mivel az OB szintes terepen lesz, Eplény vagy Alsópere jó helyszín lenne, de a szarvasbőgés miatt az
októberi időpontban. A rendezést a VBT vállalja.
Szavazás az így összeállt versenynaptár elfogadásáról: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Határozat: a 2013. évi versenynaptárt (a honlapon megtalálható) a Közgyűlés elfogadta.
Somogyi Lajos (BSC) távozik, a közgyűlés 5 képviselővel határozatképes maradt.

5. Egyéb ügyek
Bálint Bence: a megyebajnokságok rendezését nehéz rentábilisan kihozni. Nem lehetne-e a nevezési díjakat
emelni?
Molnár Péter: egyelőre nincs ilyen terv, de ha az MTFSZ megemeli a rangsoroló regisztrációs díjat és ehhez
kapcsolódóan a regionális rangsoroló versenyek nevezési díj plafonját, akkor érdemes lesz ennek utánamenni.
Hites Viktor: ne legyenek egyfős kategóriák, lehessen kategóriákat összevonni.
Molnár Péter: a megyei összetett bajnokság miatt fontos, hogy minden versenyen ugyanazok a kategóriák
legyenek, de a kategóriák számát lehetne csökkenteni. Javasolja, hogy a szeniorok közül csak a tízzel oszthatóak
maradjanak.
Szavazás a megyebajnokságok rendezési feltételeinek módosításáról: 5 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Határozat: a megyebajnokságok rendezési feltételeinek módosítását (a honlapon megtalálható) a Közgyűlés
elfogadta.
Ládi János: 2013-ban az országos szövetség meghirdette a családok évét a tájfutásban. Jó lenne, ha ennek lenne
valamilyen megyei vetülete is, javasolja a megyebajnokságokon nevezési díj kedvezmény bevezetését az egy
családból többen benevezettek részére.
Molnár Péter: ez a kedvezmény a legtöbb esetben nem a családok, hanem a klubok kiadásait csökkentené.
Hites Viktor: inkább valamilyen erkölcsi elismerés lenne megfelelő.
Bálint Bence: kapjanak valamilyen ajándékot.
Molnár Péter: mivel a vita kezd túlságosan szerteágazó lenni, ezért javasolja, hogy a közgyűlés döntsön arról,
hogy a megyei szövetség írjon ki egy versengést a tájfutó családok részére a 2013. évre, aminek az
eredményhirdetése az összetett bajnoksággal együtt a normáltávú bajnokságon lenne. A pontszámítás és a díjazás
módja legyen az elnökség hatásköre.
Szavazás a családok részére kiírt versengésről: 5 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Határozat: a szövetség írjon ki versenyt a tájfutó családok számára a 2013. évre, a részletek kidolgozásáért az
elnökség a felelős.
Ládi János: a megyebajnokságokon nem egységes a rajtoltatás, hol repülőrajt van, hol egy percig lehet nézni a
térképet. Javasolja szabályozni a kérdést.
Molnár Péter: a versenyszabályzat mindkét formát engedi, saját szabályozásunkat kár lenne ezzel ellentétessé
tenni.

Több hozzászólás nem volt, az elnök a közgyűlést 11.40-kor berekesztette.
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