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Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete 

2022. évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

 
Időpont: 2022. február 06. 10:00 

Helyszín: Szigethalom Rákóczi u. 147. 

Jelen vannak: 19 fő a mellékelt jelenléti ív szerint, mindenki egyesületi tag 

 

Sztrapkó Norbert elnök köszöntötte a megjelenteket a SZUFLA egyesület 2022. évi rendes  

közgyűlésén.  

Megállapította, hogy az egyesület 36 tagja közül a közgyűlésen 19 tag van jelen, ami megha-

ladja az 50%-ot, így a közgyűlés határozatképes.   

 

A megjelentek nyílt szavazással, egyhangúlag megbízták: 

- a közgyűlés levezetésével Tóth Gábort, 

- a jegyzőkönyv vezetésével Károlyiné Szabó Piroskát, 

- a jegyzőkönyv hitelesítésével Földesi Istvánt és Szabó Magdolnát 

- a szavazatok számlálásával Weinber Ferencet és Fridrich Imrét 

 

Tóth Gábor közgyűlés levezető elnök előterjesztette a napirendi javaslatot: 

1. A 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámoló  

2. Tisztújítás (elnökségi és ellenőrző testületi tagok választása) 

3. A 2022. évi szakmai és pénzügyi tervek 

4. Egyebek 

 

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

egyhangúlag elfogadták. 

 

1. A 2021. évi pénzügyi és szakmai beszámoló 

 

Sztrapkó Norbert elnök elmondta, hogy tevékenységünk pénzügyi alapját 2021-ben is a 

futófesztivál bevételei és a szigethalmi önkormányzattól kapott 860.000 Ft támogatás képezték.  

Tagdíjakból 180.000 Ft bevétel származott (36 fő).  

SZJA 1% felajánlásokból 79.040 Ft bevételhez jutott egyesületünk, ez kevesebb a korábbi évek-

ben felajánlott összegeknél. 

Versenyünk támogatásához tavaly is sikerült megnyerni szponzorokat. A Mívesház Kft 

300.000 ft értékben a segítők pólóira adott támogatást. A Védgát 100.000 Ft támogatást adott. 

További támogatóink voltak a Moments, a Rain, a Kids Klub, Bodrogi István, Török Csaba. 

Főbb kiadásaink a SZUFLA Futófesztivál megrendezésével és kiemelkedő sportolóink támo-

gatásával kapcsolatosak. Az elektronikus időmérő rendszer bérlése 237.000 Ft, a mobil WC és 

zuhanyozó bérlése 127.000 Ft volt, a mentő rohamkocsi 80.000 Ft, érmek és serlegek mintegy 

300.000 Ft – ezek voltak a nagyobb tételek.  

Versenyzőink (Török-Ilyés László és Ferenczi Krisztina) támogatására 360.000Ft összeget for-

dítottunk, amit ellipszis trénergép és sportóra vásárlására fordítottak. 

További kiadásaink: UMSZ tagdíj 20.000 Ft, banki és postai költségek mintegy 29.020 Ft. A 

könyvelési díj a korábbi 20.000-ről 50.000-re nőtt. A mérleg elkészítése után könyvelőt kellett 

váltanunk, mert még ilyen díjért se vállal tovább a korábbi könyvelő civil szervezeteket. 

 

A bevételek és kiadások különbözete 198.690 Ft volt, többet költöttünk, mint az aktuális évi 

bevételeink. 
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A 2021. évi nyitó pénzkészlet a bankban 920.725Ft, a pénztárban 120.749Ft volt. A záró pénz-

készlet 2021.12.31-én a bankban 717.035Ft, a pénztárban 125.298Ft, összesen 842.333 Ft. 

 

Károlyiné Szabó Piroska az egyesület felügyelő bizottságának nevében kért szót.  

Elmondta, hogy a pandémiás helyzetben nem ültek össze, hanem az elektronikus formában 

megkapott bankszámlakivonatokat, pénztárkönyvet, számlamásolatokat tekintették át.  

A felügyelő bizottság szerint az egyesület gazdálkodása és annak dokumentálása megfelelő.  

Az ellenőrző bizottság javasolja, hogy a 2021. évi pénzügyi beszámolót a közgyűlés fogadja el. 

 

Határozat: 

A 2021. évi pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

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

száma 2021 végére 36 fő lett az év közbeni ki- és belépések, valamint a tagdíj befizetési ellen-

őrzés eredményeként.  

Sportszakmai programjaink az első félévben a pandémiás helyzet miatt elmaradtak.  

06.19-én rendeztük meg a „végtelen” futást (már kilencedik alkalommal), ez egy nevezési díj 

nélküli közösségi futás, melynek fő célja felkészülés a SZUFLA futófesztiválra, annak nép-

szerűsítése. Közel 50 fő gyűlt össze egy közös futásra és ebédre. 

 

Augusztus 14-én került sor a 15. SZUFLA Futófesztiválra, ami valójában a 14., hiszen 2020-

ban a COVID miatt lemondani kényszerültünk a rendezvényt. 

A legnagyobb változás 2021-ben az volt, hogy a versenyközpontot Szigethalom vadonatúj ren-

dezvényközpontjában, a PLACC-on alakítottuk ki.  A résztvevői létszám kevesebb volt az előző 

évieknél, mintegy 300 fő sportolt nálunk ezen a napon. Most is sok helyi önkéntes és civil 

szervezet összefogásával bonyolítottuk le a rendezvényt. 

A versenyzők 2021-ben is felajánlhatták jótékony célra az időmérő chip letéti díját. A felaján-

lásokból 195.000 Ft gyűlt össze, amit a FONI terasz árnyékolásának felújítására fordítunk. 

 

Szeptember végén támogatói esten köszöntük meg a futófesztiválhoz nyújtott segítséget szpon-

zorainknak és a rendezésben közreműködőknek. 

 

A FONI-ban a negyedévenkénti sport délelőttökből két alkalmat tudtunk megrendezni, az őszit 

és a mikulásnapit.  

 

Tagjaink közül 2021-ben Török-Ilyés László és Ferenczi Krisztina érte el a legkiemelkedőbb 

versenyeredményeket, melyek közül a legfontosabbakat a közgyűlésen elmondták: 

- mindketten megnyerték a 4 évszak maraton című sorozatot 

- Laci az 50km OB-n 5., a Korinthosz ultrafutóversenyen 2. helyezett lett 

- Kriszta a SZUFLA Futófesztiválon váltóban indult Mód Ildikóval, 1. helyezést értek el.  

Györgyi Kata és Földesi István sok virtuálisan megrendezett és valós versenyen vettek részt. 

István teljesítette a BSI 30km versenyét. 

 

Határozat: 

A 2021. évi szakmai beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
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2. Tisztségviselők választása 

 

Mivel a tisztségviselők két évre szóló megbízatása lejárt, tisztújításra került sor.  

A választások előkészítésére az elnökség jelölőbizottságot bízott meg, melynek tagjai: Szabó 

Magdolna és Barnucz Richárdné Kenessei Szilvia.  

 

A jelölőbizottság nevében Szabó Magdolna tájékoztatta a közgyűlést, hogy elektronikus levél-

ben kaptak jelöléseket az elnökségi és az ellenőrző bizottsági pozíciókra. 

A helyszínen elnökségi tagokra más jelölés nem történt. 

Ezek alapján a megválasztandó elnökségi tisztségviselőkre Szabó Magdolna az alábbi javasla-

tot terjesztette elő:  

- elnök: Sztrapkó Norbert 

- alelnök: Tóth Gábor 

- titkár: Veresné Csernák Mónika 

 

A titkos szavazás eredményét Weinber Ferenc ismertette. A szavazatszámláló bizottság nevé-

ben elmondta, hogy mindhárom elnökségi jelöltre 19 érvényes szavazat érkezett. 

 

Határozatok: 

A tagság az elnöki, alelnöki és titkári tisztségre jelölt személyeket titkos szavazással 19 szava-

zattal egyhangúlag megválasztotta. 

A két évre újonnan megválasztott elnökségi tagok nevével frissített alapszabályt a közgyűlés 

egyhangúlag jóváhagyta. 

 

Az ellenőrző bizottság tagjaira Szabó Magdolna az alábbi javaslatot terjesztette elő:  

- Földesi István 

- Károlyiné Szabó Piroska 

- Török-Ilyés László 

A helyszínen ellenőrző bizottsági tagokra más jelölés nem történt. 

 

A titkos szavazás eredményét Weinber Ferenc ismertette: 19 érvényes szavazat érkezett, a ka-

pott szavazatok száma a következő: 

- Károlyiné Szabó Piroska 19 szavazat 

- Földesi István 19 szavazat 

- Török-Ilyés László 18 szavazat 

- Kulcsár Attila 1 szavazat 

 

Weinber Ferenc a szavazat számláló bizottság nevében megállapította, hogy az ellenőrző bi-

zottság tagjai a titkos szavazás eredményeként: 

- Földesi István 

- Károlyiné Szabó Piroska 

- Török-Ilyés László. 

 

Az új tisztségviselők írásos nyilatkozatban erősítették meg, hogy a megbízatást elvállalják. 
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3. A 2022. évi szakmai és pénzügyi tervek 

 

Sztrapkó Norbert ismertette a saját rendezésű programok tervezett időpontjait. 

A 2022. évi programok között is saját terepfutó versenyünk megrendezése a legfontosabb, 

amit most is SZUFLA Futófesztivál néven hirdettük meg augusztus 13-ra.  

 

Károlyiné Szabó Piroska elmondta, hogy éveken át első programunk a Fittlesz Halom rendez-

vény volt március elején. 

Most a túraegyesület (SZTE) és a városi szabadidő központ április 23-án a Csepel túrával ösz-

szekapcsolva rendez meg egy fittnapot, mert a járványhelyzet miatt a korábbi helyszínre, az 

iskolába nem lehet menni. 

Csóka Gabriella tagunk, aki az SZTE titkára, meghívta a SZUFLA egyesületet, hogy vegyünk 

részt az április 23-án, segítőként és teljesítőként is. A konkrét teendőkről a szabadidő köz-

ponttal egyeztetünk. 

 

Tervezett 2022. évi programjaink időrendben (egyes dátumok még változhatnak): 

- 04.23 Közreműködés a Fittnap megrendezésében  

- 06.18 Végtelen futás az erdészház körül  

- 08.13 SZUFLA Futófesztivál  

- 09.30 Támogatók és segítők klubestje 

- Negyedévenként sportnapot rendezünk a fogyatékosok napközi otthonában.  

Határozat: 

A 2022. évi szakmai tervet a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 

A 2022. évi pénzügyi tervvel kapcsolatban Sztrapkó Norbert elmondta, hogy a bevételeket és 

a kiadásokat mintegy 3 millió forint összegűre tervezi az elnökség. Számítunk a tavalyi évihez 

hasonló mértékű önkormányzati pályázati és szponzori támogatásokra. 

Javasolta, hogy a tagdíj mértéke ne változzon, maradjon az eddigi 5000Ft/év, amit banki átuta-

lással kell teljesíteni március végéig. 

Az NEA központi civil támogatási rendszerben 2021 végén írtak ki pályázatot, melyre sikeres 

pályázati anyagot nyújtottunk be, 350.000 Ft volt az igényelhető összeg. Működési költségekre 

és a versenyrendezéshez szükséges időmérő rendszer bérlésére pályáztunk. Az, hogy ténylege-

sen részesülünk-e támogatásban, még később dől el. 

 

Németi Lehel javasolta, hogy szerezzünk be újabb egyesületi melegítőket, mert a több éve vá-

sárolt melegítők már elhasználódtak, lekopott róluk a SZUFLA logó. 

 

Sztrapkó Norbert azt válaszolta, hogy a futófesztivált követően dönt majd az elnökség a további 

kiadásokról és az aktív tagok jutalmazásáról (Decathlon vásárlási utalvánnyal, ha lesz rá keret). 

 

Pénzügyi terv a 2022. évre: 

 

Bevételek 3 050 000 

Tagdíjak 200 000 

Önkormányzati támogatások 500 000 

NEA pályázati támogatás 350 000 

Futóverseny nevezési díjai 1 500 000 

Szponzori támogatások 500 000 
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Kiadások 2 920 000 

Felszerelés (pólók, sportruházat) 700 000 

Étkeztetés a rendezvényeken 500 000 

Verseny kellékek és díjazás 900 000 

Anyagjellegű szolgáltatások (bérleti és nevezési díjak, irodai szolgáltatások) 700 000 

Sportszövetségi tagdíj 20 000 

Bankköltségek 50 000 

Könyvelési díj 50 000  

 

A közgyűlés egyhangú határozatai a pénzügyi tervvel kapcsolatban:  

 

• A 2022. évre a tagdíj mértéke 5000 Ft, amit banki átutalással kell teljesíteni legkésőbb 

2022.03.31-ig. A titkár 03.15-én emlékeztetőt küld ki a tagdíjfizetésről. Aki március 

végéig nem rendezi a tagdíját, azt az egyesület kizárja a tagok közül. 

• A 2022. évi pénzügyi tervet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

4. Egyebek 

 

Weinber Ferenc tájékoztatta a tagokat, hogy a MASZ Ultrafutó Bizottságába (UFO) új tagokat 

választottak. Ő már nem tagja a bizottságnak, bár jelölt volt. Nem vállalta tovább ezt a hálátlan 

feladatot. A SZUFLA tagok versenyengedély kérelmeit viszont továbbra is intézi. 

 

Károlyiné Szabó Piroska megköszönte Weinber Ferencnek a MASZ Ultrafutó Bizottságában 

sok éven át végzett munkáját, egyesületünk képviseletét. 

  

Györgyi Kata buzdította tagjainkat, hogy vegyenek részt Dunaharasztiban a február 27-i „Yours 

Truly” közösségi futáson. Elmondta, hogy ő továbbra is BSI futónagykövetként tevékenykedik, 

tud nagyköveti kedvezményt biztosítani a SZUFLA tagoknak a versenynevezéseknél. 

 

Tóth Gábor a közgyűlés hivatalos részét lezárta, megköszönte az aktív részvételt tagjainknak. 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

                                                                   Károlyiné Szabó Piroska 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítették:  

 

 

 

                                                     Földesi István                     Szabó Magdolna 

 

 

Szigethalom, 2022.02.06 


