JEGYZŐKÖNYV
A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 2015. évi rendes Közgyűléséről
Készült a Veszprém Megyei Sportszövetség tanácstermében
2015. január 31-én, 10:00 órakor
A közgyűlésen jelen vannak:
Szavazati joggal: Bálint Bence (VHS), Dr. Nagy Zsuzsa (HER), Korbély Tibor ( a VBT
képviseletében), Ládi János (BTK), Molnár Péter (VTC), Péntek Gábor (BSC)
Tanácskozási joggal: Mérő Edit (VHS)
Napirend előtt Ládi János javasolja, hogy a honlapra a megyei versenyekről több
információt, fényképet, pályaadatokat, stb. kellene feltölteni, akkor többen olvasnák,
nagyobb volna a részvétel a versenyeken.
Molnár Péter válaszában kifejti, hogy az adatokat bérelt tárhelyen tárolják, aminek a
kapacitása véges, a kiírások pedig a szabályzat szerinti adatokat tartalmazzák, a
pályaadatokat is (példákkal bemutatja). Esetleg egy linket el lehet helyezni, ami a
verseny honlapjára vagy a versenyen készült fényképek oldalára mutat.
Ezután Molnár Péter megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes; a Veszprém
Megyei Tájfutó Szövetség Alapszabálya értelmében a Közgyűlésen minden tagszervezet
egy szavazattal rendelkezik.
Javaslat a levezető elnök személyére: Molnár Péter
Szavazás: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Határozat: levezető elnök: Molnár Péter
Javaslat a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére: jegyzőkönyvvezető: Korbély
Tibor; hitelesítők: Dr. Nagy Zsuzsa és Péntek Gábor
Szavazás: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Határozat: jegyzőkönyvvezető: Korbély Tibor; hitelesítők: Dr. Nagy Zsuzsa és Péntek
Gábor
A levezető elnök ismerteti a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat:
1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2014. évi tevékenységről
2. Felügyelő biztosi beszámoló a 2014. évről
3. A 2015. évi költségvetés tervezet elkészítése
4. A 2015. 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. napirendi pont
Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2014. 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 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolót a Közgyűlés elfogadta.

2. napirendi pont
Felügyelő biztosi beszámoló a 2014. évről
A felügyelő biztosi jelentést külön nem kellett felolvasni, korábban a meghívóval
megkapták az egyesületek (megtalálható a honlapon).
Kérdések, hozzászólások nem voltak.
Szavazás a felügyelő biztosi beszámolóról: 5 IGEN, 1 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Határozat: a felügyelő biztos 2014. évi beszámolóját a Közgyűlés elfogadta.

3. napirendi pont
2015. évi költségvetés tervezet elkészítése
Molnár Péter ismerteti a 2015. évi költségvetés tervezetet (a honlapon megtalálható)
A SÜN SC évközi aktiválódása növelte a tagdíjbevételt, ezt 2015-re is tervezzük.
Az előző években SportIdentből a tervezettnél nagyobb volt a bevétel, ezért 2015-re
magasabb bevételt tervezünk.
Az utánpótlás nevelésnek nagyon fontos rendezvénye az edzőtábor, ennek bevétele az
idén más csatornán fut, így ebből csak kiadást tervezünk.
Az egyéb kiadásokat évek óta túllépjük, ezért idénre magasabb összeggel tervezünk.

Bálint Bence javasolja a SportIdenthez egy hőnyomtató beszerzését, ez Molnár Péter
szerint nem tűnik nagyon fontosnak, mert ezek a nyomtatók elég drágák és nem
túlzottan üzembiztosak. De utánanéz a beszerzési lehetőségeknek, a tartalékból van rá
fedezet. A javaslat alapján a meghívóval kiküldött tervezethez képest a SportIdent
kiadások 50e Ft-tal nagyobbra, a tartalék 50e Ft-tal kisebbre lett tervezve.
Szavazás a költségvetésről (megtalálható a honlapon): 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0
NEM

4. napirendi pont:
2015. évi megyei versenynaptár összeállítása
A tervezet a honlapon megtalálható.
A tervezetthez többen hozzászóltak, aminek a lényege:
- Ahogy a 2014. évi beszámolóban is elhangzott, előnyös (főleg a nem egyéni
számokban) a megyebajnokságok közös rendezése Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megyékkel. A minősítések érdekében a regionális rangsorolókon is érdemes
kategóriákat összevonni.
- A közös rendezésű bajnokságoknál a kategóriák lehetőség szerint a Veszprém megyei
bajnoki szabályzat szerinti életkorokban legyenek meghirdetve
- A megyei Diákolimpia rendezésére 2 jelentkező is van erről később születik döntés.
- A rövidtávú bajnokság legyen 2 fordulós, másnap pedig délelőtt sprint váltó, délután
pontbegyűjtős CSB sprint térképpel.
Molnár Péter az elhangzottak alapján összeállítja a versenynaptárt.
Szavazás a versenynaptárról: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM

Határozat:
Veszprém megyei versenynaptár 2015
Dátum

Verseny neve

Helyszín

Rendező

03.07.

Győr-Vas-Veszprém-Zala megyei
hosszútávú bajnokság
regionális rangsoroló

Káld

KTT

04.25.

Veszprém megyei diákolimpia

Herend

VBT

05.30.

Vas-Veszprém-Zala megyei
középtávú bajnokság
regionális rangsoroló

Diszel

VCB

05.30.

Vas-Veszprém-Zala megyei
váltó bajnokság
regionális rangsoroló

Diszel

VCB

05.30.

Vas-Veszprém-Zala megyei
éjszakai bajnokság
regionális rangsoroló

Diszel

VCB

09.05.

Veszprém megyei
rövidtávú bajnokság (2 fordulós)
regionális rangsoroló

Veszprém

VHS

09.06.

Veszprém megyei
sprint váltó bajnokság
regionális rangsoroló

Veszprém

VHS

09.06.

Veszprém megyei csapatbajnokság

Veszprém

VHS

09.19.

Veszprém megyei
normáltávú bajnokság
regionális rangsoroló

Kádárta

SÜN

5. napirendi pont:
Egyéb ügyek
Ládi János: a megyei versenyek színvonalát emelni kell. Voltak problémák.
Molnár Péter: igen, voltak problémák, de összességében vállalható a színvonal, minden
versenyen korrekt eredmények születtek. Mivel kevés a rendező, abból gazdálkodunk,
ami van. Javasolja Ládi Jánosnak, hogy gyűjtse össze a konkrét szövegszerű javaslatokat
a szövetség szabályozásaihoz, hogy szavazni lehessen róla.
Több hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 11:25 kor berekesztette.

Veszprém, 2015. január 31.

------------------------------------Korbély Tibor
jegyzőkönyvvezető

------------------------------------Dr. Nagy Zsuzsa
hitelesítő

------------------------------------Péntek Gábor
hitelesítő

