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Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete 

2023. évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

 
Időpont: 2023. február 04. 10:00 

Helyszín: Szigethalom Rákóczi u. 147. 

Jelen vannak: 18 fő egyesületi tag a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Sztrapkó Norbert elnök köszöntötte a megjelenteket a SZUFLA egyesület 2023. évi rendes 

közgyűlésén.  

 

Sztrapkó Norbert megállapította, hogy az egyesület taglétszáma 30, közülük a közgyűlésen 18 

tag van jelen, ami meghaladja 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 Károlyi Gábort és Szabó Magdolnát 

- a szavazatok számlálásával Fridrich Imrét  

 

Tóth Gábor előterjesztette a napirendi javaslatot (melyet a közgyűlési meghívóban az elnök-

ség már kiküldött a tagoknak): 

1. A 2022 évi szakmai és pénzügyi beszámoló  

2. A 2023. évi szakmai és pénzügyi tervek 

3. Egyebek 

 

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

tek egyhangúlag elfogadták. 

 

 

1. A 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámoló 

 

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

száma 2022 végére 30 főre csökkent, néhányan kiléptek, illetve nem fizették be az éves tagdí-

jat.  

2022-ben is több tagunk indult regionális és országos futóversenyeken, közülük Ferenczy 

Krisztina érte el a legkiemelkedőbb eredményeket. Földesi István sok virtuális formában meg-

rendezett futóversenyt teljesített.   

 

Sportszakmai programjaink közül 2022-ben is a SZUFLA Futófesztivál volt a legfontosabb 

és legsikeresebb. Az 52km ultratáv mellett most is indítottunk 21km és 520 m között több 

távot a futás népszerűsítése érdekében. Gyaloglásra is volt lehetőség a SZUFLA körön. A 

versenyközpontot a 2021. évi siker alapján ismét a PLACC rendezvényhelyszínen alakítottuk 

ki. A verseny résztvevői létszáma kevesebb volt az előző évinél, 210 futó teljesítette a külön-

böző távokat, köztük 40 kisgyerek. A segítőkkel és kísérőkkel együtt több mint 300 fő volt a 

rendezvényünkön részt vevők száma ezen a napon. Sok szigethalmi civil szervezet összefogá-

sával bonyolítottuk le a rendezvényt. 

A versenyzők 2022-ben is felajánlhatták jótékony célra az időmérő chip letéti díját. A felaján-

lásokból 170 000 Ft gyűlt össze, amit a FONI részére adtunk át a szeptemberi SZUFLA tá-

mogatói esten. Átmozgatást segítő szobakerékpárra fordította a FONI ezt az összeget. 
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Júniusban két eseményünk volt, sajnálatos módon mindkettő sikertelen. A városi szabadidő 

központ gyermeknapi rendezvénye keretében családi sorversenyt hirdetett meg a SZUFLA. 

Sem a meghirdetés, sem a helyszín, sem az időpont nem volt optimális, alig jöttek versenyző 

családok. 

A végtelen futást a közösségi oldalakon nem egyértelmű dátummal hirdettük meg, így itt is 

alig jöttek résztvevők.  

 

Szeptember végén klubestet tartottunk a támogatók és a versenyrendezésben segédkezők 

munkájának elismerésére, közel 100 fő részvételével. 

 

A FONI-ban negyedévenként sportdélelőttökön foglalkoztattuk a gondozottakat. A decemberi 

Mikulás sportnapon uzsonnás dobozzal és csokoládéval ajándékoztuk meg őket. 

 

A szakmai beszámolóval kapcsolatban Németi Lehel a SZUFLA Futófesztivál korábbiaknál 

csekélyebb résztvevői létszámának okaira kérdezett rá. 

Sztrapkó Norbert és a versenyekre rendszeresen járó tagjaink elmondták, hogy más versenye-

ken is kevesebb a résztvevő. Norbert szerint egyesületünk kommunikációját kell javítani. 

Török Ilyés László javasolta, hogy futófesztiválunkat az internetes versenynaptárakba, például 

futonaptar.hu, tegyük fel, küldjük el azok adminisztrátorainak a kiírást. 

 

Sztrapkó Norbert részletezte a 2022. évi pénzügyi adatokat, kiemelve, hogy az egyesület 

pénzügyi helyzete továbbra is stabil.  
 

Banki nyitó egyenleg 2022.01.01-én 717 055.-Ft, záró egyenleg 2022.12.31-én 574 738,- Ft. 

Pénztári nyitó pénzösszeg 125 298.-Ft, záró pénzösszeg 434 243,- Ft. 

 

Bevételeink 

Önkormányzati támogatás    800 000,-Ft 

NEA pályázati támogatás 150 000,-Ft 

Tagdíjak: 150 000,-Ft 

Támogatások társaságoktól és magánszemélyektől   50 000,-Ft  

SZJA 1%:  87 988,-Ft      

Verseny nevezési díjai: 887 200,-Ft 

Összes bevétel: 2 125 188,-Ft 

   

Főbb kiadásaink: 

Banki költség: 23 578,-Ft 

MASZ éves tagdíj: 20 000,-Ft 

Könyvelési díj: 72 000,-Ft 

Honlap fenntartása, fejlesztése: 26 670,-Ft 

Versenyek anyagköltségei: 1 551 874,-Ft 

Versenyen elektronikus időmérés: 239 000,-Ft 

Egyéb költségek 334 383,-Ft 

Összes kiadás: 2 267 505,-Ft 

 

Károlyiné Szabó Piroska az egyesület ellenőrző bizottságának nevében kért szót.  

Elmondta, hogy az ellenőrző bizottság tagjai elektronikus formában áttekintették a bankszám-

lakivonatokat, megvizsgálták a kapott számlákat és a pénztárkönyvet. Észrevételeiket, javas-

lataikat ismertették az elnökséggel.  
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Összességében az egyesület gazdálkodását megfelelőnek találja az ellenőrző bizottság és ja-

vasolja, hogy a 2022. évi pénzügyi beszámolót a közgyűlés fogadja el. 

 

További hozzászólás a pénzügyi beszámolóhoz nem érkezett. 

 

Határozatok: 

A közgyűlés a 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta.  

 

 

2. A 2023. évi szakmai és pénzügyi tervek 

 

Sztrapkó Norbert ismertette a 2023. évi saját rendezésű programok tervezett időpontjait. 

A 2023. évi programok között is saját terepfutó versenyünk megrendezése a legfontosabb.  

 

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

- Erdei takarítás az erdészet rendezésében, SZUFLA közreműködéssel 03.18 

- Végtelen futás az erdészház körül - 06.17 

- SZUFLA Futófesztivál - 08.12 

- Támogatók és segítők klubestje - 09.29 

- Fenyőfutás az SZTE egyesülettel – 12.26 

- FONI sportnapok - 02.24, május, október, december. 

 

A 2023. évi szakmai tervet a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 

 

A 2023. 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 2022. évvé-

gén adtunk be új pályázatot működési költségekre, rajtkapura és a futófesztivál kiadásaira. 

A szakmai projektjeink (futófesztivál, FONI sportnapok) támogatására a Szigethalmi Önkor-

mányzatnál fogunk pályázni. Az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete miatt bizonytalan a 

támogatás megvalósulása és mértéke.  

 

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, 2023-ban is az 

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

ingyen indulhassanak.  

 

Pénzügyi terv a 2023. évre: 

 

Bevételek, Ft 2 250 000 

Tagdíjak 150 000 

Önkormányzati támogatás 800 000 

NEA támogatás 150 000 

SZJA 1% utalás 100 000 

Futóverseny nevezési díjai 1 000 000 

Támogatások társaságoktól és magánszemélyektől 150 000 

Összes bevétel 2 250 000 
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Kiadások, Ft 1 830 000 

Versenyek anyagköltségei (díjazások, étkeztetés) 1 500 000 

Versenyen időmérés  250 000 

Honlap fenntartás 50 000 

Egyéb költségek 300 000 

Sportszövetségi tagdíj 20 000 

Bankköltségek 30 000 

Könyvelési díj 100 000  

Összes kiadás 2 250 000 

 

A közgyűlés egyhangú határozatai a pénzügyi tervvel kapcsolatban:  

 

A 2023. évre a tagdíj mértéke 5000 Ft, amit banki átutalással kell teljesíteni legkésőbb 

2023.02.28-ig. 

A SZUFLA Futófesztiválon egyesületünk tagjai ingyen indulhatnak. 

 

 

3. Egyebek 

 

Sztrapkó Norbert egyesületi elnök megköszönte azoknak a tagjainknak a munkáját, akik a 

SZUFLA Futófesztiválon és a többi rendezvényünkön aktívan segítettek, illetve akik eredmé-

nyes versenyzésükkel viszik egyesületünk jó hírét, dicsőséget szereznek a SZUFLA-nak. Az 

elnökség döntése alapján Decathlon vásárlási utalványokat adott át a következő tagoknak: 

Szabó Magdolna, Ferenczi Krisztina, Tóth Gábor, Károlyiné Szabó Piroska, Kardos József, 

Károlyi Gábor, Fridrich Imre, Csóka Gabrielle, Bán Péter, Bartucz Szilvia, Földesi István, 

Gaál Ferenc, Csernák Mónika, Török Ilyés László.  

 

Tóth Gábor megköszönte a tagoknak az aktív részvételt és lezárta a közgyűlést.  

 

 

 

Sztrapkó Norbert 

elnök 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

                                                                   Károlyiné Szabó Piroska 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítették:  

 

 

                                                         Károlyi Gábor                           Szabó Magdolna 


