JEGYZŐKÖNYV
A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 2016. évi rendes Közgyűléséről
Készült a Veszprém Megyei Sportszövetség tanácstermében
2016. január 30-án, 10:00 órakor
A közgyűlésen jelen vannak:
Szavazati joggal: Ládi János (BTK), Péntek Gábor (BSC), Tüskés György (SÜN), Domán Gábor
(THT), Németh Zsoltné (VHS), Molnár Péter (VTC),
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: a levezető elnök: Molnár Péter
Javaslat a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére: jegyzőkönyvvezető: Németh
Zsoltné; hitelesítők: Péntek Gábor és Tüskés György
Szavazás: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Határozat: jegyzőkönyvvezető: Németh Zsoltné; hitelesítők: Péntek Gábor és Tüskés György
A levezető elnök ismerteti a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat:
1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2015. évi tevékenységről
2. Felügyelő biztosi beszámoló a 2015. évről
3. A 2016. évi költségvetés tervezet elkészítése
4. A 2016. évi megyei versenynaptár összeállítása
5. Megyebajnokságok rendezési feltételeinek felülvizsgálata
6. 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 2015. 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 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolót a Közgyűlés elfogadta.

2. napirendi pont
Felügyelő biztosi beszámoló a 2015. 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 (megtalálható a honlapon): 6 IGEN, 0
TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Határozat: a felügyelő biztos 2015. évi beszámolóját a Közgyűlés elfogadta.

3. napirendi pont
2016. évi költségvetés tervezet elkészítése
Molnár Péter ismerteti a 2016. évi költségvetés tervezetet (a honlapon megtalálható).
A tervezet az előző évek számain alapul.
Szavazás a költségvetésről (megtalálható a honlapon): 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM

4. napirendi pont:
2016. évi megyei versenynaptár összeállítása
A tervezet a honlapon megtalálható.
A hosszútávú, a középtávú-váltó-éjszakai és a rövidtávú-sprint váltó-csapat bajnokságok
regionális együttműködés keretében valósulnak meg Vas és Zala megyével közösen. Ebből a
hosszútávút rendezzük mi.
A többi verseny rendezésére is van jelentkező.
A rangsoroló joggal kapcsolatban az a döntés született, hogy amelyik verseny rangsoroló
lehet, az legyen az.
Szavazás a versenynaptárról: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM

Határozat:
Veszprém megyei versenynaptár 2016
Dátum

Verseny neve

Helyszín

Rendező

03.06.

Vas-Veszprém-Zala megyei
hosszútávú bajnokság
regionális rangsoroló

Uzsa

VCB

04.16.

Veszprém megyei diákolimpia
regionális rangsoroló

Kádárta vagy
Szentkirályszabadja

VTC

06.04.

Vas-Veszprém-Zala megyei
középtávú bajnokság
regionális rangsoroló

Vas megye

Vas
MTFSZ

06.04.

Vas-Veszprém-Zala megyei
váltó bajnokság
regionális rangsoroló

Vas megye

Vas
MTFSZ

06.04.

Vas-Veszprém-Zala megyei
éjszakai bajnokság
regionális rangsoroló

Vas megye

Vas
MTFSZ

09.04.

Vas-Veszprém-Zala megyei
rövidtávú bajnokság (2 fordulós)
regionális rangsoroló

Zánka

Zala
MTFSZ

09.05.

Vas-Veszprém-Zala megyei
sprint váltó bajnokság
regionális rangsoroló

Zánka

Zala
MTFSZ

09.05.

Vas-Veszprém-Zala megyei csapatbajnokság

Zánka

Zala
MTFSZ

10.16.

Veszprém megyei
normáltávú bajnokság
regionális rangsoroló

Veszprém

VHS

5. napirendi pont:
Megyebajnokságok rendezési feltételeinek felülvizsgálata
Molnár Péter: felmerült, hogy a szabályozás inkább a versenyzők és nem a rendezők
igényeinek felel meg.
Szavazások a módosításokról:
- Nyílt kategória nevezési díja 1.000 Ft.-: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
- Ki kell fizetni a benevezett, meg nem jelent versenyzőket is: 5 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 1
NEM

- Helyszíni nevezés csak az üres helyek erejéig és 50% pótdíjjal lehetséges, kivéve a nyílt
kategóriát: 5 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 1 NEM
Határozat: a megyebajnokságon rendezési feltételei a fentiek szerint módosuljanak
(aktualizált dokumentum elérhető a holnapon).

6. napirendi pont:
Egyéb ügyek
Ládi János: a közös edzések rendezésére azért kevés a jelentkező, mert nem tudják megoldani
a térképnyomtatást.
Domán Gábor felajánlja, hogy ingyen kinyomtattatja a neki átküldött térképeket. Egyben
jelzi, hogy a február 14-i közös edzést Diszel és Tapolca helyszínekkel megszervezi.
Németh Zsoltné: javasolja, hogy a Szövetség kérje fel Mérő Editet sajtóreferensnek, azzal a
feltétellel, hogy a leadott cikkekben minden tagszervezet eredményei megjelennek.
Szavazás: 6 IGEN, 0 TARTÓZKODÁS, 0 NEM
Több hozzászólás nem volt, a levezető elnök az ülést 11:17-kor berekesztette.

Veszprém, 2016. január 30.

------------------------------------Németh Zsoltné sk.
jegyzőkönyvvezető

------------------------------------Péntek Gábor sk.
hitelesítő

------------------------------------Tüskés György sk.
hitelesítő

