
Jegyz6kiinlv a SMAFC T6jfut6sportj66rt Alapitv6ny kurat6rium6nak iil6s6r6l

Id6pont: 2005.02.28. I 7.00-19.00
Helyszin; 9400 Sopron Beseny6 utca 19.
R6sztvev6k: Molnir Tibor kurat6rium elntike

Dedinszky Imre kurat6rium titkara
Horvith P6l kurat6riumi tag
Margittai Endre kurat6riumi tag
KoleszriLr Katalin meghivott
Dr. Adorjrin J6zsef Feliiry. Biz. elndke
Varga Jen6 Feliigy. Biz. tag
Cser Borb6la Feliiry. Biz. tag

Napirend:

1. Az elndks6g 6ves besz6mol6ja
El5ad6: Molndr Tibor

2. A 2004.6vi a.) besz6mol6 6s b.) z6r6mdrleg 6s c.) kdzhasznrisrigi jelent6s elfogadrisa d.) az
alapitvrinyi tev6kenys6g6rril sz6l6 kdzz6t6teli adatok elfogadiisa 6s a k<izz6t6teli me ghat&oz|sa.
El6ad6: Molnrir Tibor

3. Egyebek
. E[6ad6: Margittai Endre

A kurat6rium iil6s6t vezeti Moln6Lr Tibor. a kurat6rium elndke.

A kurat6rium iil6s6t levezet<i Molnir Tibor elndk kdszdnti a megielenteket, majd ismerteti a tervezett
napirendet. A kurat6rium tagai a napirendet ellenszavazat n6lkiil elfogadj6k. M6s napirend
meglirgyal|shra javaslat nem volt.
Jeryz6k<inl.wezetrinek: Koleszrlr Katalin, jeryztik6nyv hitelesi6nek Margittai Endr6t javasolta, melyet a
jelenlev6k egyszeni k6zfenntart'issal ellenszavazat n6lkiil elfogadtak.

1. Napirend
Az elnciks6g 6ves beszfmol6ja:
2004-ben beruhrizris nem volt. Kiadrisok a miiktid6si kdlts6geket fedeztdk. A cdl, tartal6k alap
k6pz6se volt a kds6bbiekben tervezett utrinp6tl6s k6pz6sre.

I /2 0 0 5. htr at6r iumi hatarozat
A kurat6rium 4 igenl6 szavazattal ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil elfogadta a 2004. 6vi
elndks6gi besz6mol6t.

2. Napirend
A 2004. 6vi a.) beszrimol6

b.) z6r6m6rleg
c.) kcizhasznris6gi jelent6s elfogadisa
d.) az alapiwinyi tevdkenys6g6r<il sz6l6 k6zz6t5teli adatok elfogad6sa 6s a
kdzz5te'tel m6dj iinak me ghatiiroziisa.

El6ad6: Molnar Tibor
Az alapitv6nynak illetve a kurat6riumnak a vonatkoz6 jogszab6lyok 6rtelm6ben kdtelez6 6ves
beszimol6t, ziir6m6rleget, kdzhasmris6gi jelent6st k6sziteni 6s az adatokat kdzz6tenni, ezeket a
kdnyvel6s 6s a kurat6rium 6ll6spontja szerint kell teljesiteni. A kurat6rium a fenti
dokumentumokat megvitatta 6s meghozta 4 igenl6 szavaz.attal6s |art6zkod6s n6lkiil:

2/2 0 0 5. kur at 1riumi hat drozatot
A kurat6rium elfogadta a 2004. 6vi vagyonkezel6 tev6kenys6get <isszefoglal6

-6ves beszimol6t
-6ves zdr6m6rleget
-6ves kdzhaszrrisriei ielentdst



-az alapitvrinyi tev6kenys6get dsszefoglal6 6ves adtok kdzzetetel szilmi;ra
illetve a k0zz6t6tel m6dj6t, mely hely6ill a Kisalfdld napilapotjelOli meg

-az 6ves kOzhasmf sigi egyszenisitett besz6mol6t.
Fenti okiratok ajelenhatlrozat szerves r6szdt illetve mell6klet6t k6pezik.

3. Napirend
Nem volt iavaslat.

Moln6r Tibor megkijsztini a r6szv6telt , 6s az il6st bezitrJa.

Jeryz6kdnyv lezitrva: 2005.02.28. 20.00 6rakor.
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Kurat6rium elndke jegyz6kdnywezet6


