
Jegyz6kiinyv a sMAFC Tfjfut6sportj66rt Alapftvdny kurat6riuminak iil6s6r6l

Id6pont: 2008.02.26. 18.00-19.00
Helyszin: 9400 Sopron Honv6d u. 28.
R6sztvev6k: Moln6r Tibor kurat6rium elndke

Dedinszky Imre kurat6rium ti&6ra
Horv6th Pil kurat6riumi tag
Margittai Endre kurat6riumi tag
Dr. Adorjin J6zsef Feliigy. Biz. eln6ke
Varga Jen<i Feliigy. Biz. tag
Cser Borbiila Fel0gy. Biz. tag
Koleszir Katalin meghivott

Napirend:

1. Az elndks6g 6ves beszrfunol6ja
El6ad6: Molnr4.r Tibor

2. A2007.6vi a.) beszimol6 ds b.) zrir6m6rleg 6s c.) kdzhasznris6gi jelent6s elfogadrisa d.) az
alapitv6nyi tevdkenys6g6r6l sz6l6kdzz1t6teli adatok elfogadrisa 6s a k6zz6tdteli me ghatfuoz1sa.
El6ad6: Molnrir Tibor

3. Egyebek
. El6ad6: Margittai Endre

A kurat6rium iil6s6t vezeti Molnar Tibor, a kurat6rium eln6ke.

A kurat6rium iil6s6t levezet6 Molnrir Tibor elntik k<iszOnti a megielenteket, majd ismerteti a tervezett
napirendet. A kurat6rium tagjai a napirendet ellenszavazat n6lkiil elfogadj6k. Mris napirend
megttrgyalasara javaslat nem volt.
Jegyz6kdnpvezet6nek: Kolesziir K atalin, jegyzlkdny.v hitelesit6nek Margittai Endrdt j avasolta, melyet a
jelenlev<lk eglzszerii k6zfenntart6ssal ellenszavazat nllkiil elfosadtak.

l. Napirend
Az eln<iks6g 6ves besz6mol6ja:
2007 -ben beruhiizris nem volt. Kiad6sok a miikdd6si koltsdgeket fedezt6k. A c6l tartal6k alap
k6pz6se volt a k6s<ibbiekben tervezeft utrinp6tkis k6pz6sre.

I /2008. hrat1riumi hatmozat
A kurat6rium 4 igenl' szavazatlal ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil elfosadta a2007.6v1
elndks6gi beszimol6t.

2. Napirend
A 2007 . 6vi a.) beszrimol6

b.) z6r6m6rleg
c.) k<izhasznf s6gi jelent6s elfogadisa
d.) az alapiw{nyi tev6kenys6g6rdl sz6l6 k6zzet1teli adatok elfogadiisa es a
kdzz6t6tel m6djrinak meghatiirozAsa.

El6ad6: Molnrir Tibor
Az alapitvrinynak illetve a kurat6riumnak a vonatkoz6 jogszab6lyok drtelm6ben kdtelez6 6ves
beszimol6t, zir6m6rleget, kdzhasznris6gi jelent6st k6sziteni ds az adatokat k6zz6terni, ezeket a
k<in1vel6s 6s a kurat6rium 6llispontja szerint kell teljesiteni. A kurat6rium a fenti
dokumentumokat megvitatta 6s meghozta 4 igenl<! szavazaftal6s tart6zkodris n6lkiil:

2 2008. kuratoriumi hatarozator
A kurat6rium elfogadta a 2007 .6vi vagyonkezel6 tev6kenys6get dsszefoglal6

-6ves besz6mol6r
-6ves ziir6m6rleget



-dves kdzhasznts6gi jelent6st
-az alapiwitnyi tev6kenys6get dsszefoglal6 dves adtok kozzff.6tel szfun{ra

illetve a kdzzdt6tel m6djrit, mely hely6iil a Kisalftild napilapot jeldli meg
-az 6ves k6zhasmrisigi egyszenisitett besz6mol6t.

Fenti okiratok ajelen hatrirozat szerves r6sz6t illetve mell6klet6t k6pezik.

3. Napirend
Margittai Endre javasolj4 hogy k6rjiik fel a R6tfalvi Lajost az uuinp6tl6s nevel6s elindit6srira. Lajos
2008. 6v sor6n nyugdijba vonul 6s visszakdlttjzik Sopronba,

3 /2 0 0 8. kur atdr iumi hatarozat
Kurat6rium jelenl6v6 tagjai 4 igenll szavazattal elfogadta a javaslatot, hogy felk6rjtik R6tfalvi
Laiost az utiinp6tl6s nevel6s6re.

Molnrir Tibor megkdszdni a r6szv6telt, 6s az iil6st bez6rja.
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