
Jegyz6kiinyv a SMAFC T6jfut6sportj66rt Alapitv6ny kurat6riuminak iil6s6r6l

Id6pont: 2009. 03. 10. 18.00-19.00
Helyszin: 9400 Sopron Cseresznye sor 6..
Rdsztvev6k: Molnrir Tibor kurat6rium eln<ike

Dedinszky Imre kurat6rium titk6ra
Horveth P6l kurat6riumi tag
Margittai Endre kurat6riumi tag
Dr. Adorjfn J6zsef Feliigy. Biz. elndke
Varga Jen6 Feltiry. Biz. tag
Cser Borbila Feliigy. Biz. tag
Koleszilr Katalin meghivott
Schlosser Bal{zs meehivott

Napirend:

l. Az elndks6g 6ves beszimol6ja
El6ad6: Moln6r Tibor

2. A 2008. 6vi a.) beszimol6 6s b.) z6r6rndrleg 6s c.) kdzhasznris6gi jelent6s elfogad6sa d.) az
alapitv6nyi tev6kenys6gdrol sz6l6 klzzdteteli adatok elfogad6sa 6s a kdzz6tdteli meghat6rozisa.
El6ad6: Molnrir Tibor

. 3. Egyebek
El6ad6: Molnir Tibor

A kurat6rium iil6s6t vezeti Molnrir Tibor, a kurat6rium elndke.

A kurat6rium iil6s6t levezet6 Moln6r Tibor elndk kdszijnti a megjelenteket, majd ismerteti a tervezett
napirendet. A kurat6rium tagjai a napirendet ellenszavazat n6lkiil elfogadj6k. Miis napirend
me gf|r gy alLshr a javaslat nem volt.
Jegyz6kdnywezet6nek: Koleszir Katalin, jeryz6kdnyv hitelesit6nek Margittai Endr6t javasolta, melyet a
jelenlev6k egyszeni k6zfenntart6ssal ellenszavazat n6lkiil elfogadtak.

1. Napirend
Az elndks6g 6ves besz6mol6ja:
2008-ban beruhrizris nem volt. Kiadisok a miikiid6si kdlts6geket fedea6k. A 2008 6v v6g6n
elindult ut.imp6tl6s nevel6s kiemelt fontoss6gf az Alapiw6ny szr4m6ra, mivel a 2009-es 6vben a
felhalmozott bev6teleket a nevel6s tilm ogatAsira, fejleszt6sdre fogjuk kdlteni.

I /2 0 0 9. kur at 6riumi hatdr o zat
A knrat6rium 4 igenlo szavazattal ellenszavazat 6s tart6zkodis n6lkiil elfogadta a 2008. dvi
elndks6gi beszimol6t.

2. Napirend
A 2008.6vi a.) besz6mol6

b.) zdr6m6rleg
c.) kOzhasmf srigi jelent6s elfogadfsa
d.) az alapitvflnyi tev6kenys6g6r6l sz6l6 kdzz|t|Ieli adatok elfogad6sa 6s a
kdzz6t6tel m6djanak meghatiirozisa.

El6ad6: Moln6r Tibor
Az alapitv6nynak illetve a kurat6riumnak a vonatkoz6 jogszab6lyok 6rtelm6ben kdtelezo dves
besz6mol6q zAr6m'rleget, kozhasmris6gi jelent6st kdsziteni 6s az adatokat kcizz6tenni, ezeket a
k0n1vel6s 6s a kurat6rium allispontja szerint kell teljesiteni. A kurat6rium a fenti
dokumentumokat megvitatta 6s meghozta 4 igenl6 szavazattal 6s tart6zkodris ndlkiil:

2/2 0 0 9. kuratdriumi hat dr ozatot
A kurat6rium elfogadta a 2008. 6vi vagyonkezel6 tev6kenysdget dsszefoglal6

-6ves beszrimol6t



-6ves z6r6m6rleget
-6ves kozhasmris6gi jelent6st
- az alapitv Lny i tev6kenys6get dsszefoglal6 6ves adtok kdzzei|tel szirm{ra

illetve a ktjzz6t6tel m6djrlt, mely hely6iil a www. sopronitajfutas.hu honlapot jeliili meg
-az 6ves kdzhasznrlsrigi egyszenisitett besziimol6t.

Fenti okiratok ajelen hatirozat szerves r6szdt illetve mell6klet6t kdpezik.

3. Napirend
Javasolt a 2008 6v v6g6n fjraszervezett utrinp6tlis nevel6s el6segit6s6re egy l6zernyomtat6
beszerz6se. A c6l, hory edzdst6rk6peket nyomtassunk a fiatalok sz6m6ra. A beszerzdsi 6rt6k kb. 250-
300 eFt. Molnrir Tibor felajanlja, hogy 6rajinlatoklt szerez be 6s a kurat6riumi tagoknak aa
bemutatj a.
Schlosser Balazs javasolja, hogy az edz6sek lebonyolitrisrihoz egy kis SI csomag beszerz6s6t, amit
eryresd a fiatalok edz6s6hez misrdszi a kisebb viirosi verseny lebonyolilis:ira is alkalmazhat6, ami
j6 ryakorl6si lehet<is6get biztosit a soproni t6jfut6k kdztiss6g6nek. Az 6v soriin feliil kell vizsgilni
ennek lehet<is6g6t, 6rajrinlatot kell beszeremi.

3 / 2 0 0 9. kurat 6riumi hat ctr ozat
Kurat6rium felhatalmazza Moln6r Tibort 6s Schlosser Balinst az 6rajinlatok (l6zer nyomtat6, 6s
az SI csomag) bes zerzds6re

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

Jeryz6kdnlv lez6rva: 2009. mircius 10.21.00 6rakor.
'* 'oTlf',t.$f;ifliuun.

q41 "Pif* 931?ll"i.'ioil"

I r) ---,' 
":^'*;;!Pn;3;ffi;i$'

/r^-X^;n< UUo------ p--I- 4'z----
Kurat6rium elndke jegyz6kdnywezet6


