
A SMAFC Trljfut6sportjfu|rt Alapitvany 2010. 6vi
KOZHASZNUSAGI JELENTESE

(A 2010. 6vi mdrlegbesziimol6 melldklete)

Alapitv6nyunkat a Megyei Bir6s6g Pk.A.KH. 50.16411991 sz6mon jegyezte be k<jzhasznri
szervezetk6nt.
Alapitvrinyunk alapft6okirat6ban megfogalmazoll celja, a szervezett tdjfut6sport anyagi 6s
egy6b feltdteleinek bizto sitiisa.

Az 1997 .6vi CLVI. torv6ny 19. $ (3) bekezd6sben foglaltak alapjin a k<jvetkez6kben tesziink
eleget beszirmolSsi kotelezettsdgtinknek.

Tev6kenys6giink legfontosabb teniletei:

A szewezett t6jfut6 sport anyagi 6s egy6b felt6teleinek biztosit6sa:
-Versenyeken val6 r6szv6teli lehet6s6g biztositSsa
-Edz6si lehet6s6g biztosit6sa
-Sportol5shoz szi.iks6ges eszk<jz<jk, felszerel6sek biztosit6sa
-Sportol6k d4azhsa 6s t6mogat6sa.
-A Sportegyestilett6jfut6 szakosztdly6n beli.il kiemelten a diak 6s szabadidos
sporttev6kenysdg t6mo gat6sa.
-Gyermekek 6s diakok rdszere amator tanfolyamok szervez6se.

A SMAFC T6jfut6 Szakosztillya, a Gy6r-Moson-Sopron megyei T6jfut6 Szdvets6g, a Sopron
V6rosi T6jfut6 Bizotts6g 6ltalrendezett versenyeket m6g tov6bbi 30-40 sportkedvel6
lifiogatja, esetenk6nt v|ltoz6ldtsziimban , az igazolt versenyzSkcin kiviil. A nem rgazolt
r6sztvevok krizritt viszonylag nagy szlmban van gyermek 6s ifiris6gi koru.
Az alapitvitny 2010.6vi kiad6sai az alapitookiratban megfogalmazott alapitviinyi c6lt
szolg6ltrik.
Az Alapitv6ny vezetd tiszts6gviselli az Alapitvrinl.t6l anyagi juttat6st nem kaptak,
munk6jukat t6rsadalmi jelleggel Littrlk el.

1. Bev6telek

A 2010. 6vr6l k6szitett pdnzforgalmi besz6mol6nk bev6teli oldal6t elemezve megrillapithat6,
hogy a bev6telek kizar6lag v6llalkoz6son kfviili tevdkenysdgbol sz6rmaznak. Legnagyobb
t6tel (191E Ft) prirtol6ink SZJA IYo felajhnlLis6b6l a k<izponti krilts6gvet6s 6ltal ffiutalt <isszeg.
Ezenkivtil azOTP BankZrt.-n6lvezetett sz6ml6nkon lekdtdtt 1000E Ft 6rtdkii bet6t kamatai
jelentenek kisebb bevdtelt. Az alapitv|nyunknak bevdteli terve nem volt, fgy a teljesft6s e
szempontb6l nem 6rt6kelheto.

2. Kiaddsok

A bev6telek biztositottSk a kell6 fedezetet a kiadrisok teljesit6s6hez. A legjelent6sebb
kiad6sunk 13 lE Ft 6rl6kben a 2009-ben v6s6rolt HP CP2025 professzion6lis szines
l6zernyomtatohoz tartaldk tonerek v6sdrl6sa volt.Ez lehetov6 teszi versenyek 6s edz6sek
t6rk6peinek j6 min6sdgri 6s gazdas6gos nyomtatdsifi, ak6r helyszfnen is azigdnye?'hez
rugalmasan igazodva. Ezenkiviil 42EFt 6rt6kben szerezttink be ut6np6tliisunk szhmira
l0db.elektronikus id6mdr6 egys6get (SI dug6ka) ,mivel a legtcibb verseny mfir ezzel a._



rendszerrel kertil lebonyolit6sra 6s igy a fiataloknak ezt nem kell b6relnitik. Szintln az
ut6np6tl6s t6mogat6sa c6lj6b61 4E Ft 6rt6kben v6srlroltunk szakmai oktat6 anyagot.
Jelent6ktelen m6rtdkri banki kdlts6geken 6s adminisztr6ci6s kiad6sokon tul, az
alaptev6kenys6g c6lj ait szolg6lt6k a kiadiisok.

3. Ert6kelds
Megit6l6siink szerint gazdSlkodftsunk racion6lis, c6lir6nyos 6s egyben eredm6nyes volt.
P6nzforr6saink felhaszniiflsa c6ljaink, feladataink teljesit6se 6rdekdben t<irt6nt.

Osszegezve meg6llapithat6, hogy a t6mogatilsok, juttat6sok felhaszn6lilsa a c6loknak
megfelelden t<irt6nt.

Sopron,20I I .03.  14.

Kurat6rium elncike
Schlosser Balins
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