Jegyzőkönyv a KÉSZ Labdarúgó Akadémia Alapítvány kuratóriumi üléséről

Helyszín: Szeged Eszperantó u. 3.
Időpont: 2008. március 10.
Tárgy: Az Alapítvány eddigi működésének értékelése

Résztvevők: Pintyőke Marcell – Kuratórium Elnöke
Dlusztus Imre – Kuratórium Titkára, tag
Dr. Talpai János – Kuratórium tag
Hűvös László – Kuratórium tag
Sütöri László – Kuratórium tag
Moiskó János – Felügyelőbizottság Elnöke
Rárósi Péter – Felügyelőbizottsági tag
Kónya Sándor ‐ Felügyelőbizottsági tag
Fröhlich László – Irodavezető – jegyzőkönyvvezető

1. Napirendi Pont: Kuratóriumi titkár beszámolója
2. Dlusztus Imre beszámolója az alapítvány eddigi működéséről, az elért
eredményekről, az alapítvány költségvetéséről, valamint az Alapítvány előtt álló
feladatokról.
Sikeres beiskolázások: Deák Ferenc gimnázium ( 19 felvételre javasolt tanuló ); Eötvös
József Gimnázium ( jelenleg 10 tanuló); Makkosházi Ált. Isk. ( 15 fő); Szőregi Ált. Isk.
( 20 fő első osztályos ); Sándorfalva és Kiskundorozsma. A Kuratórium tagjai felkérték
Kónya Sándort, hogy a Kiskundorozsmai általános iskolában beindítandó
labdarúgóosztály ügyében vegye fel a kapcsolatot Tóth József önkormányzati
képviselővel, illetve Révész Mihály úrral. Kónya Sándor a felkérést elfogadta.
Hozzászólások: Hűvös László indítványozza, hogy az Alapítvány Alapító Okiratát
minden Kuratóriumi tag kapja meg. Dokumentumot kér a 2007 –es költségvetés
jóváhagyásáról és a 2008 – s év költségvetésének elfogadásáról.

Pintyőke Marcell: Az Alapítvány eddig jól dolgozik, ameddig jó ügyet szolgál,
folytatódik a működése. A KÉSZ Kft. mindent biztosít a munkavégzéshez.
A résztvevők egyetértettek az elhangzottakkal.
3. Napirendi Pont: Pályaépítés
Kónya Sándor beszámolója szerint Szeged Város Önkormányzata saját beruházás
keretében kíván műfüves pályákat építeni elsőként a Makkosházi Általános Iskolában
és a Deák Ferenc Gimnáziumban, ‐ majd egyéb más oktatási intézményekben, ‐ mert
az OLLÉ program keretében kapott árajánlatot túl magasnak találják. A pályaépítések
(8 db) folyamatosan (konkrét idő megnevezése nélkül) történnek.
Hozzászólások: Dr. Talpai János ismertette az MLSZ álláspontját a pályaépítésekkel
kapcsolatban. A Kuratórium tagjai megkérték Dr. Talpai János urat nézzen utána a
pályaépítéssel kapcsolatos hitelfelvételi lehetőségeknek. Dr. Talpai János a felkérést
elfogadta.
4. Napirendi Pont: Költségvetés
Az ismertetett költségvetési terv alapján a kuratórium tagjai megállapodtak, hogy az
alapítványnak bevételi oldala nincs, az alapítvány teljes működését a KÉSZ kft.
finanszírozza.
A költségvetésben elfogadott összegeket az alapítvány 1/4 éves ütemezéssel veheti
igénybe.
A kuratórium tagjai megállapodtak, hogy az alapítvány induljon regionális
pályázatokon és jelentkezzen be a sportszervezetek pályázói közé.
5. Napirendi pont: Felügyelőbizottság működése
A kuratórium tagjai egyhangúan Moiskó Jánost (KÉSZ Kft. kontrolling vezetője)
választották a Felügyelőbizottság Elnökének.
A FB Elnökének javaslatára a Kuratórium tagjai elfogadták, hogy az FB ¼ évente
ellenőrizze az Alapítvány költségvetését. A tagok megállapodtak, hogy az FB
következő ülése április elején legyen a 2008 – es első ¼ évének letelte után. A FB
Elnöke javaslatára létrehozzák a FB működési szabályzatát.
Szeged 2008‐03‐10

Fröhlich László
Jegyzőkönyvvezető

Dlusztus Imre
Kuratóriumi Titkár

