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Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete 

2021. évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

 
Időpont: 2021. június 05. 10:00 

Helyszín: Szigethalom Rákóczi u. 147. 

Jelen vannak:  21 fő egyesületi tag a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Sztrapkó Norbert elnök köszöntötte a megjelenteket a SZUFLA egyesület 2021. évi rendes  

közgyűlésén.  

 

Sztrapkó Norbert megállapította, hogy az egyesület taglétszáma 39, közülük a közgyűlésen 21 

tag van jelen, ami meghaladja az 50%-ot, így a közgyűlés határozatképes.   

 

A megjelentek nyílt szavazással, egyhangúlag megbízták: 

- a jegyzőkönyv vezetésével Károlyiné Szabó Piroskát, 

- a jegyzőkönyv hitelesítésével Tóth Gábort és Szabó Magdolnát 

- a szavazatok számlálásával Fridrich Imrét  

 

 

Sztrapkó Norbert előterjesztette a napirendi javaslatot. 

 

Napirend: 

 

1. A 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámoló  

2. A 2021. évi szakmai és pénzügyi tervek 

3. Egyebek 

 

A napirendre más javaslat nem hangzott el, az előterjesztett napirendi javaslatot a megjelen-

tek egyhangúlag elfogadták. 

 

 

1. A 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámoló 

 

Sztrapkó Norbert a szakmai tevékenységgel kapcsolatban elmondta, hogy az egyesület taglét-

száma 2020 végére 39 főre csökkent, néhányan kiléptek, illetve nem fizették be az éves tagdí-

jat.  

A COVID járványhelyzet miatt 2020-ban tagjaink többsége nem indult futóversenyeken, bár 

néhányat megrendeztek, jellemzően virtuális formában. Az egyéni futásokra, felkészülő edzé-

sekre összpontosítottak. Néhány kiemelkedő futónk (Török-Ilyés László, Ferenczy Krisztina, 

Tigyi László) azért ért el jó eredményeket 2020-ban is.   

 

Szakmai programjaink közül 2020-ban csak a FittleszHalom keretében rendezett reggeli 

futóversenyt és 6-órás futást (50 fővel), valamint a végtelen futást (60 fővel) sikerült megva-

lósítanunk.  

 

A többi tervezett programunk és a FONI-ban negyedévenként sportdélelőttök tavaly elmarad-

tak.  
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Sztrapkó Norbert részletezte a 2020. évi pénzügyi adatokat.  
 

Banki nyitó egyenleg 2020. 01. 01. 895 394.-Ft 

Banki záró egyenleg 2020. 12. 31. 912 151,- Ft 

 

Bevételeink 

Önkormányzati támogatás    260 000.-Ft, 

Míves-Ház Kft    300 000.-Ft – ezt a FONI padlóborítás felújítására fordítottuk. 

Tagdíjak: 200 000.-Ft 

Adó 1%:  128 726.-Ft      

Nevezési díjak: 146 000.-Ft 

NEA pályázati támogatás: 200 000.-Ft 

Egyéb bevételek: 58 171.-Ft 

Összes bevétel: 1 234 726.-Ft 

   

 

Főbb kiadásaink: 

Török Illyés László sportolói támogatása: 120 000.-Ft 

Decathlon kártyák a tagok jutalmazására: 300 000.-Ft 

Pingpong asztalok: 193 960.-Ft 

OTP Simply fizetési rendszere (beérkező nevezési díjakhoz): 62 230.-Ft 

OTP Simply fizetési rendszer telepítése: 58 550.-Ft 

Sörpadok beszerzése: 137 720.-Ft 

MASZ éves tagdíj és versenyengedély díjak: 30 500.-Ft 

Könyvelési díj: 30 000.-Ft 

Honlap fenntartás, fejlesztése: 43 180.-Ft 

Összes kiadás: 1 276 140.-Ft 

 

 

Károlyiné Szabó Piroska ezután az egyesület ellenőrző bizottságának nevében kért szót. 

Megjegyezte, hogy a pénzügyi mérleg és az éves beszámoló elkészítésének és közzétételének 

határideje 2021-ben június 30. Azt követően bárki megtekintheti a mérleget és a beszámolót a 

bírósági honlapon, rákeresve az egyesület nevére. 

Elmondta, hogy a járványhelyzetre tekintettel az ellenőrző bizottság tagjai idén elektronikus 

formában tekintették át a bankszámlakivonatokat és a pénztárkönyvet. Észrevételeiket, javas-

lataikat megküldték az elnökség részére.  

Összességében az egyesület gazdálkodását és annak dokumentálását megfelelőnek találja az 

ellenőrző bizottság.  

Kiemelte, hogy a számlák kibocsátóitól mindig meg kell követelni az értékesített termék vagy 

szolgáltatás megnevezését.  

Az ellenőrző bizottság javasolja, hogy a 2020. évi pénzügyi beszámolót a közgyűlés fogadja 

el. 

 

További hozzászólás a pénzügyi beszámolóhoz nem érkezett. 

 

Határozatok: 

A közgyűlés a 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadta.  

Igennel szavazott 20 fő, nemmel 1 fő (Kovács Mihály) 

 

 



3 

2. A 2021. évi szakmai és pénzügyi tervek 

 

Sztrapkó Norbert ismertette a 2021. év hátralévő részére tervezett saját rendezésű programok 

tervezett időpontjait. 

A 2021. évi programok között is saját terepfutó versenyünk megrendezése a legfontosabb, 

amennyiben a tagok megszavazzák annak megrendezését. A 2020-ban elmaradt futófesztivál 

lett volna a 14. versenyünk. Arról is szavazunk, hogy akkor a 2021. évi futófesztivál sorszáma 

14 vagy 15 legyen.  

 

A közgyűlés úgy döntött, hogy a SZUFLA Futófesztivált az egyesület 2021-ben megrendezi, 

sorszáma 14 lesz. Igennel szavazott 20 fő, tartózkodott 1fő. 

 

Idei tervezett programjaink időrendi sorrendben (egyes dátumok még változhatnak): 

 

- Végtelen futás az erdészház körül és SZUFLA sportnap - 06.19  

- SZUFLA Futófesztivál - 08.14 

- Támogatók és segítők klubestje 09.17 

- FONI sportnapok 07.02, október 08., december 03. 

- Fenyőfutás az SZTE egyesülettel – 12.26 

  

A 2021. évi szakmai tervet a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 

 

A 2021. évi pénzügyi tervvel kapcsolatban Sztrapkó Norbert elmondta, hogy számítunk a 

korábbi évekéhez hasonló mértékű pályázati és szponzori támogatásokra. 

Károlyiné Szabó Piroska elmondta, hogy a központi civil támogatási rendszerbe az új NIR 

pályázati felületen május végén adtunk be pályázatot eszközbeszerzésre. 2-2 db férfi és női 

cross kerékpárra pályáztunk. Ezeket útvonal kijelöléshez, futóversenyeken kíséréshez és fris-

sítéshez tudjuk majd használni – amennyiben nyerünk támogatást. 

A szakmai projektjeinkre (futófesztivál, FONI sportnapok) és kiemelkedő versenyzőnk (Tö-

rök-Ilyés László) támogatására a Szigethalmi Önkormányzatnál  pályáztunk június elején. A 

támogatás mértékéről 2-3 hónap múlva várható döntés.  

 

Sztrapkó Norbert kérte a tagokat, hogy az SZJA 1%-ot a továbbiakban is ajánlják fel egyesü-

letünk részére. Adószám a honlapon. 

Sztrapkó Norbert javasolta, hogy az egyesületi tagdíj mértéke ne változzon, 2021-ben is az 

eddigi szinten maradjon (5.000Ft egy évre), és hogy saját rendezésű versenyünkön tagjaink 

ingyen indulhassanak.  

 

Pénzügyi terv a 2021. évre: 

 

Bevételek, Ft 2 350 000 

Tagdíjak 200 000 

Önkormányzati támogatás 250 000 

NEA támogatás 500 000 

Futóverseny nevezési díjai 1 000 000 

Szponzori támogatások 400 000 
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Kiadások, Ft 1 830 000 

Tárgyi eszközök (kerékpárok) 500 000 

Étkeztetés a versenyen és rendezvényeken 250 000 

Verseny kellékek és díjazás 450 000 

Postai és kommunikációs költségek 60 000 

Anyagjellegű szolgáltatások (bérleti díjak, nevezési díjak, irodai szolgáltatá-

sok) 

460 000 

Sportszövetségi tagdíj 20 000 

Bankköltségek 60 000 

Könyvelési díj 30 000  

 

A közgyűlés egyhangú határozatai a pénzügyi tervvel kapcsolatban:  

 

A 2021. évre a tagdíj mértéke 5000 Ft, amit banki átutalással kell teljesíteni legkésőbb 

2021.06.30-ig. 

 

A SZUFLA Futófesztiválon egyesületünk tagjai ingyen indulhatnak. 

 

A 2021. évi pénzügyi tervet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

 

3. Egyebek 

 

Kovács Mihály az egyebek napirendi pontban szólt hozzá a pénzügyekhez, azt mondta, hogy 

látni akarja a bizonylatokat 2015-től kezdődően.  

 

Károlyiné Szabó Piroska megkérdezte, hogy milyen célból akarja ellenőrizni a bizonylatokat. 

Kovács Mihály erre nem adott választ.  

 

 

Sztrapkó Norbert megköszönte a tagoknak az aktív részvételt és lezárta a közgyűlést.  

 

 

 

Sztrapkó Norbert 

elnök 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

                                                                   Károlyiné Szabó Piroska 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítették:  

 

 

                                                         Tóth Gábor                           Szabó Magdolna 

 

 


