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I Jegyz6kiinyv a SMAFC T6jfut6sportj66rt Alapifvdny kurat6rium6nak iil6s6r6l

Id6pont: 2007.02.27. 18.00-19.00
Helyszin: 9400 Sopron Honv6d u. 28.
R6szwev6k: Molnrlr Tibor kurat6rium elndke

DedinszkryImre kurat6riumtitkiira
Horvrith Pfl kurat6riumi tag
Margittai Endre kurat6riumi tag
Dr. Ado{6n J6zsef Feliigy. Biz. eln6ke
Varga Jen6 Feliigy. Biz. tag
Cser Borb6la Feltigy. Biz. tag
Koleszar Katalin meshivott

Napirend:

1. Az elndks6g 6ves beszimol6ja
El6ad6: Molnrir Tibor

2. A 2006.6vi a.) besz6mol6 6s b.) z6r6m6rleg 6s c.) kdzhaszrrisrigi jelentds elfogad6sa d.) az
alapitvinyi tev6kenys6g6r6l sz6l6 ktjzz6tdteli adatok elfogad6sa 6s a kdzz6t6teli meg)tathroz{sa.
El6ad6: Moln6r Tibor

3. Egyebek
. El6ad6: Margittai Endre

A kurat6rium iil6s6t vezeti Molnrlr Tibor" a kurat6rium elndke.

A kurat6rium iil6s6t levezet6 Moln6r Tibor eln6k k<jsz<inti a megjelenteket, majd ismerteti a tewezetl
napirendet. A kurat6rium tagtrai a napirendet ellenszavazat n6lkiil elfogadj6k. Mfs napirend
megtrlrryakisara javaslat nem volt.
Jegyz6kdnywezet6nek: Kolesz6r Katalin, jegyz6kdnlv hitelesitSnek Margittai Endr6t j avasolta, melyet a
jelenlev6k egyszerii k6zfenntart6ssal ellenszavazat n6lk0l elfogadtak.

1. Napirend
Az elniiks6g 6ves besz5mol6ja:
2006-ban beruh6zis nem volt. Kiad6sok a miik6d6si kdlts6geket fedez6k. A c6l, tartal6k alap
k6pz6se volt a k6s6bbiekben tervezett ulinp6tl6s k6pz€sre.

I /2 0 0 7. kur at |riwni hat drozat
A kurat6rium 4 igenl6 szavazatlal ellenszavazat 6s tart6zkodSs n6lkiil elfogadta a 2006. 6vi
elnOks6gi besz6mol6t.

2. Napirend
A 2006. 6vi a.) beszimol6

b.) z6r6m6rleg
c.) kdzhasznris6gi jelent6s elfogadrisa
d.) az alapitvi'nyi tevdkenysdg6r6l sz6l6 kdzzdt|teli adatok elfogadisa 6s a
kdzz6t6tel m6dj6nak meghataroz6sa.

El6ad6: Moln6r Tibor
Az alapitv6nynak illetve a kurat6riumnak a vonatkoz6 jogszabilyok 6rtelm6ben k0telez6 6ves
beszrimol6t, zfu6mdrleget, kdzhasznrisrigi jelent6st k6sziteni 6s az adatokat kdzz6tenni, ezeket a
k0n1vel6s 6s a kurat6rium 6ll6spontja szerint kell teljesiteni. A kurat6rium a fenti
dokumentumokat megvitatta 6s meghozta 4 igenl6 szavazattal 6s tart6zkod6s n6lkiil:

2/2 0 0 7. hr at 6riumi hatdr ozat ot
A kurat6rium elfo gadta a2006.6vi varyonkezek5 tev6kenys6get dsszefoglal6

-6ves besziimol6t
-6ves z6r6m6rleget
-6ves kdzhasmirs6ei ielentdst



-az alapitv 6ny i tev6kenysdget dsszefoglal6 6ves adtok kiizzet5tel sz6m6ra
illetve a kdzz6t6tel m6dj6t, mely hely6iil a Kisalftild napilapotjel6li meg

-az 6ves kdzhasznf siigi egyszeriisitett besz6mol6t.
Fenti okiratok ajelen hat6rozat szerves r6sz6t illetve mell6klet6t k6pezik.

Napirend
Az utri.Lnp6tl6s nevel6sre alkalmas egy6nt keresiink, mivel a jelenl6vcjk kdzdtt nincs olyan
szem6ly, aki ene id6t 6s energi6t tud forditani. Toviibbra is keressiik az alkalmas szemdllt.

3 /2 0 0 7. kur at 6riumi hatdr oz at
Kurat6rium jelenl6vo tagjai 4 igenl6 szavazattal elfogadta a javaslatot, hogy az utinp6tl6s
nevel6sre alkalmas szem6llt kell keresni.

Molnar Tibor meekdszdni a r6szv6telt. 6s az til6st beziria.

Kurat6rium elndke jegyz6kdnl'wezet6

6kiinlv hitelesit6


