
Jegyz6kiinlw a SMAFC T6jfut6sportj66rt Alapitviny kurat6rium6nak iil6s6r6l

Id6pont: 2006.02.28. 17.00-18.30
Helyszin: 9400 Sopron Dr. Szilvrissy Glula u. 4.
R6sztvev6k: Molnrlr Tibor kurat6rium elndke

Dedinszkylmre kurat6riumtitkiira
Horv6th P6l kurat6riumi tag
Margittai Endre kurat6riumi tag
Dr. Adorj6n J6zsef Feliigy. Biz. elndke
Varga Jen<i Feliigy. Biz. tag
Cser Borbiila Feliiry. Biz. tag
Koleszir Katalin meshivott

Napirend:

1. Az elndks6g dves beszdrnol6ja
El6ad6: Moln6r Tibor

2. A 2005.6vi a.) beszrimol6 6s b.) z6r6m6rleg 6s c.) kdzhasznrisrlgi jelent6s elfogad6sa d.) az
alapiwanyi tev6kenys6g6rr5l sz6l6 k6zz|t6teli adatok elfogad6sa 6s a kdzz6t6teli meghalirozisa.
El6ad6: Molnrir Tibor

3. Egyebek
. El<iad6: Margittai Endre

A kurat6rium iil6s6t vezeti Molniir Tibor, a kurat6rium elndke.

A kurat6rium iil6s6t levezet6 Molnir Tibor elndk kdszdnti a megielenteket, majd ismerteti a t€rvezett
napirendet. A kurat6rium tagjai a napirendet ellenszavazat n6lkiil elfogadjrik. M6s napirend
megtlrgyalisrira j avaslat nem volt.
Jegyz5ktinyrvezetdnek: Koleszar Katalin, jegyzrikiinyv hitelesit6nek Margittai Endr6t javasolta, melyet a
jelenlev5k egyszeni k6zfenntartissal ellenszavazat ndlkiil elfogadtak.

1. Napirend
Az eln<iks6g 6ves beszrirnol6ja:
2005-ben beruhriais nem volt. Kiadisok a miiktjd6si kdlts6geket fedea6k. A c6l, tartal6k alap
k6pz6se volt a k6s<jbbiekben tervezett utr4.np6tltis kdpzesre.

I /2 0 0 6. kur at6r iumi hatdr ozat
A kurat6rium 4 igenl6 szavazallal ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil elfogadta a 2005. 6vi
elnOks6gi beszimol6t.

2. Napirend
A 2005. 6vi a.) beszrl'mol6

b.) zrir6m6rleg
c.) k<izhasmris6gi jelent6s elfogad6sa
d.) az alapitvinyi tev6kenys6g6r6l sz6l6 klzz5teteli adatok elfogad6sa 6s a
kijzzlt|lel m6dj rinak me ghadrozSsa.

El6ad6: Molndr Tibor
Az alapitvr4nynak illetve a kurat6riumnak a vonatkoz6 jogszab6lyok 6rtelm6ben kciteleztj 6ves
beszrimol6t, zitr6m5rleget, kdzhasznris6gi jelentdst kdsziteni 6s az adatokat kiizz6tenni, ezeket a
kdnyrelds 6s a kurat6rium 6ll6spontja szerint kell teljesiteni. A kurat6rium a fenti
dokumentumokat megvitatta is meghorta 4 igenl6 szavazatttal6s tart6zkodis n6lkiil:

2/2 0 0 6. kw at Lriumi hat drozatot
A kurat6rium elfogadta a 2005. 6vi vagyonkezelS tev6kenys6get dsszefoglal6

-6ves beszimol6t
-6ves zir6mdrleget
-6ves kdzhasznfsrigi jelent6st



-az alapi,r.'ifinyi tevdkenysdget <isszefoglal6 6ves adtok kdzz6t6tel szimrira
illetve a kiizz6t6tel rn6djr4,t, mely hely6iil a Kisalftild napilapot jeltili meg

-az 6ves kdzhasznf srigi egyszeriisitett beszrirnol6t.
Fenti okiratok ajelen hat6rozat szerves r6sz6t illetve mell6klet6t kdpezik.

Napirend
Az utrinp6tl6s nevel6sre alkalmas ery6nt keresiink, mivel a jelenl6v6k kiiztitt nincs olyan
szem6ly, aki erre id6t ds energi6t tud forditani. Tov6bbra is keressiik az alkalmas szem6$.

3 /2 0 0 6. kurat 6ri umi hatm oz at
Kurat6rium jelenl6vr5 tagjai 4 igenl6 szavazatlal elfogadta a javaslatot, hory az ut6mp6tl6s
nevel6sre alkalmas szemdltt kell keresni.

Moln6r Tibor megktjsztjni a r6szv6telt, 6s az til6st bezri{a.
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