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JEGYZŐKÖNYV 
a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség kibővített vezetőségi üléséről 

 
 
Helye:  Sopron, Balfi u. 10 (Erhardt étterem) 
Időpontja: 2010. március 19. 
 
Az ülésen megjelent résztvevők: 
 

NÉV KÉPVISELT SZERVEZET SZAVAZATI JOG 
Schneider István FVSz elnök igen 
Varjú László FVSz alelnök igen 
Márkus István FVSz titkár  
Szilvási Judit FVSz  
Hódosy Ferenc FVSz Fegyelmi Bizottság nem 
Horváth Noémi FVSz gazdasági felelős igen 
Böröcz Máté SÉP elnök nem 
Bella Ildikó FVSz IB nem 
Varga Bálint  nem 
 
 
A jelenlevők megállapodnak abban, hogy a meghirdetett napirendi pontok 
kiegészüljenek az új edző bemutatkozásával. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Az új edző bemutatása, bemutatkozása 
2. FVSZ 2010. évi pénzügyi tervének jóváhagyása. 
3. FVSZ 2010. április 11-i közgyűlésének előkészítése. 
4. Ifjúsági Bizottság Működési szabályzatának jóváhagyása. 
5. Idénykezdéssel kapcsolatos fizikai feladatok (daruzás, telep beüzemelése, 
    hajótároló tetejének javíttatása, fürdők összefolyójának javíttatása, stb.). 
6. Gondnoki feladatok (nyomtatványok, kulcsok, stb.). 
7. 2010.03.20-21-i versenybíró tanfolyam. 
 
 
1. Az új edző bemutatása, bemutatkozása 
 
Schneider István tájékoztatja a jelenlevőket Varga Bálinttal történt megbeszéléseiről 
és megállapodásairól. Arról, hogy sikerült az edzések menetéről közös 
elképzeléseket felállítani, az edzések várható időpontjait megbeszélni. A 
megbeszélésen sajnos Kámán Tamás nem tudott részt venni külföldi tartózkodása 
miatt. A változásokat vele is egyeztetni kell.  
 
Varga Bálint bemutatkozik. A jelenlevők megismerhetik eddigi eredményein és 
szakmai tapasztalatain kívül az idényre vonatkozó elképzeléseit.  
 
Az IB által szervezett szülői értekezlet várható időpontja: 2010.04.10. 18h. Fertő tó 
Itt mutatkozik be az új edző a szülőknek, illetve itt kapják kézhez a szülők az FVSz-
szel kötendő megállapodásukat. 
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2. FVSZ 2010. évi pénzügyi tervének jóváhagyása 
 
Szilvási Judit ismertette az FVSz tervezett kiadásait. A megbeszélés során a 
jelenlevők megállapodtak abban, hogy a tavalyi bevételek alapján legyenek 
megtervezve az idei kiadások. 
 
A szavazati joggal rendelkező résztvevők egyhangúlag elfogadták, hogy a pénzügyi 
terv a tervezett bevételekkel kiegészítve a közgyűlés elé terjeszthető.  
 
3. FVSZ 2010. április 11-i közgyűlésének előkészítése. 
 
A jelenlevők megállapodtak a közgyűlés időpontjában, helyében és napirendi 
pontjaiban. Schneider István felkérte Márkus István titkárt, hogy intézkedjen a 
meghívók kiküldéséről. 
 
4. Ifjúsági Bizottság Működési szabályzatának jóváhagyása 
 
Az érdekeltek a működési szabályzatot Bella Ildikótól emailen megkapták. 
Válaszként 1 db. módosításra irányuló visszajelzés érkezett Schneider István 
elnöktől.  Ezenfelül Varjú László alelnök tett módosítási javaslatokat, amelyeket a 
jelenlevők egyhangúlag elfogadtak. 
(A módosításokat magába foglaló szabályzat mellékletként a jegyzőkönyv végén 
található.)  
 
5. Idénykezdéssel kapcsolatos fizikai feladatok (daruzás, telep beüzemelése, 
    hajótároló tetejének javíttatása, fürdők összefolyójának javíttatása, stb.). 
 
Schneider István ismerteti a következőket: 
- a telepre történő bejutás idei feltételeit és rendszerét.  
 Ezzel kapcsolatos emailt küldött az érintetteknek. A szervezés folyamatban van. 
- március 25.-én a vizet megnyitják,  
 ezután használhatóvá válnak a vizes helységek a házban is. Ezzel kapcsolatban 
 problémaként merült fel a WC kulcs hiánya. Fel kell venni a kapcsolatot a tavalyi 
 gondnokkal.  
- a daruzás tervezett időpontja: április 17. 
 Ezt az érintettekkel közölni szükséges. 
- Abdai Kriszta elvállalta a ház belső dekorációinak elkészítését. 
- A hajótároló tetejének kijavítása ügyében intézkedni kell 
 Koch Róbertet fel kell kérni a házban végzendő feladatokkal kapcsolatos 
 intézkedésekről. 
 
Márkus István kérdésként teszi fel a hajótárolás díjának csökkentését. Szerinte ez 
szükséges lehet ahhoz, hogy több hajó érkezzen a kikötőbe. Schneider István és Varjú 
László kifejti, hogy szerintük nem szükséges, mivel egyrészt ezen a téren szolgáltatási hiány 
van (a környéken található kikötők megteltek), másrészt a mind telep infrastruktúrában mind 
szolgáltatásokban fejlődő tendenciát mutat. Úgy tűnik, hogy az idei évben rendeződik a büfé 
üzemeltetésének kérdése is és Kaltenecker Lászlóné (Gabi) vállalta a vitorlajavítás, mint 
szolgáltatás beindítását. 
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6. Gondnoki feladatok (nyomtatványok, kulcsok, stb.). 
 
Schneider István ismerteti a kapcsolódó feladatokat. 
 
- a kulcsokat le kell ellenőrizni 
- A gondnoknak bevételi pénztárbizonylatot és készpénzes fizetésű számlát kell adni. 
- szükséges bianko szerződések elkészítése a kikötő igénybevételéről, amit a 
gondnok tud használni az idény folyamán 
- A Vízműnek el kell juttatni egy formanyomtatványt a szerződéseinkből. Aki ilyen 
szerződést tud mutatni a bejáratnál, az kap kártyát a beléptető rendszerhez.  
 
7. 2010.03.20-21-i versenybíró tanfolyam. 
 
Márkus István az érintetteknek elküldte a kapcsolatos információkat. 
Schneider István ismerteti az ezzel kapcsolatos költségeket és számlázást, valamint 
felkéri Horváth Noémi pénzügyi vezetőt, hogy a versenybírói tanfolyam díjait, 
vizsgadíjait szedje be, és a kifizetésekről is intézkedjen. 
 
 

Összeállította: 
 
 

 Bella Ildikó 
 IB elnök 
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A Fertő tavi Vitorlás Szövetség  
Ifjúsági Bizottságának működési szabályzata 

 
 

Az Ifjúsági Bizottság célja: 

Az Ifjúsági Bizottságot a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség hozta létre azzal a céllal, hogy 
segítse, koordinálja a Szövetség ifjúságnevelési programjának megvalósulását. 
 
Biztosítsa, hogy a sportolók olyan szervezett programon vehessenek részt, amely 
lehetőséget nyújt számukra sportszakmai fejlődésre. 

Az Ifjúsági Bizottság m űködése: 

Az Ifjúsági Bizottság működése szervesen kapcsolódik a Szövetség 2005-ben 
megkezdett ifjúságnevelési programjához. 

A Bizottság által meghatározott és a Szövetség által jóváhagyott programok 
megvalósításához a szükséges anyagi erőforrásokat az FVSZ bocsátja 
rendelkezésre, a pénzügyi tervet valamint felhasználásukat ellenőrzi. 

Amennyiben a Bizottság külső egyéb forrásokból, támogatásokból anyagi javakat tud 
a programba bevonni, úgy azokat az FVSz jóváhagyása mellett felhasználhatja 
céljaira. 

Az IB megbeszéléseit minimum 3 fővel tartja meg és javaslatait legalább 3 tag 
egybehangzó véleménye alapján alkotja. 

A bizottsági döntések után a javaslatokat 8 munkanapon belül az FVSz 
vezetőségéhez jóváhagyás céljából eljuttatja. 

Az IB feladatai: 

Az évre szóló pénzügyi terv és munkaterv elkészítése, elfogadtatása az Elnökséggel, 
majd a végrehajtásról való gondoskodás, évvégi beszámoló elkészítése. 

A különböző forrásokból befolyó pénzek kezelése, elszámolása és felhasználása 
(ifjúság támogatására, vitorlás foglalkozások megvalósítására, eszközbeszerzésre) 
kizárólag az ifjúság javára az IB által meghatározott és az FVSZ elnöksége által 
jóváhagyott célokra. 

A vitorlás sport, azon belül is kiemelten a Fertő tavi vitorlázás népszerűsítése 
különös tekintettel a régióban, Sopronban és környékén. 

A Fertő tavi vitorlázás népszerűsítése és a megfelelő kapcsolatok kialakítása, 
fenntartása. 

Egyéb ifjúsági programok szervezése. 

melléklet 
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Az idény kezdete előtt a Szövetség segítségével elkészíti a szülőkkel kötendő 
„megállapodásit” és eljuttatja az érintetteknek.  

Az Ifjúsági Bizottság tagjai: 

Az FVSz Ifjúsági Bizottságának állandó tagjai a Fertő tavon tevékenykedő utánpótlás 
nevelő klubok ifjúsági felelősei és az FVSz megbízásából tevékenykedő vitorlás 
foglalkozások vezetői (edzők), valamint az IB vezetője. 

Az IB vezetője koordinálja a Bizottság működését, összehívja a Bizottsági 
megbeszéléseket, kapcsolatot tart az FVSz vezetőségével. A Bizottság döntései 
alapján javaslatokat tesz az FVSz vezetőségének és a Bizottságot képviseli az ezzel 
kapcsolatos megbeszéléseken. 

Az ifjúsági felelősök képviselik az ifjúság érdekeit klubjaiknál. Kapcsolatot tartanak az 
ifjúsági sportolókkal és szülőkkel. Szervezéssel segítik az edző munkáját – főként az 
utazások, szállások, étkezések tekintetében táborok és versenyek idején –. Ifjúsági 
programokat szerveznek. Kezelik a pénzügyeket. Munkájukat egymás közötti 
megállapodással osztják meg. 

A szakmai munka irányítása a mindenkori edző(k) feladata, akik oktatási, nevelési 
feladatokat látnak el. Minden évben elkészítik az éves munkatervet és az FVSz 
jóváhagyása után az ehhez kapcsolódó edzéstervet. Ez alapján megtartják az 
elméleti és gyakorlati foglalkozásokat. 

 


