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2011.
A 2010-es év programjának megvalósulása
1, Ebben az évben is Zalakaros Város Önkormányzata és a Gránit Gyógyfürdő Zrt. volt a legfőbb
támogatónk.
A bevételek alakulása:
 Zalakaros Város Önkormányzata az iparűzési adó elmaradását pótlandó 550 000 Ft (pályázat)
 Gránit Gyógyfürdő Zrt. 300 000 Ft (címzett támogatás a labdarúgó egyesület számára)
 SZJA 1%-ából érkező 15 384 Ft
2, Zalakaros sportja
Az alapító okiratunknak megfelelően az elsődleges célunk továbbra is az utánpótlás nevelés, a tömegsport
ösztönzése volt.
Az utánpótlás nevelés és a tömegsport legfontosabb színtere Zalakaroson a Móra Ferenc Általános Iskola, a
Karos Sprint Úszóklub, Zalakaros-Gránit Gyógyfürdő SE és a Zalakaros És Térsége SE sakk szakosztálya.
Reméljük, hogy támogatásunknak is része volt benne, hogy gyermekeink eredményesen vehettek részt országos
megyei és városkörnyéki diákolimpiai versenyeken atlétika, úszás, vízilabda, kézilabda, labdarúgás, és sakk
sportágakban.
Új elemként jelent meg a „Sportolj És Nyerj” program elindítása a Közösségi Ház szervezésében a
sportalapítvány és az iskola támogatásával. Szemmel láthatóan növekedett a Közösségi Ház sportrendezvényein
való résztvevő gyerekek létszáma. Célszerű lenne a programmal nyitni más korcsoportok irányába is.
Támogatásaink megoszlása:
a, 2009. december 16-án született döntés alapján 2010-ben átutalva
Labdarúgásra (Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestületével kötött megállapodásnak
megfelelően) 632 000 Ft-ból
 80 000 Ft labdarúgó utánpótlás nevelésre az iskoláskorú gyermekek számára mezvásárlásra a Móra
Ferenc Általános Iskolába

52 000 Ft-ot sporteszközvásárlásra különös tekintettel az óvodás és kisiskolás korú gyermekek
labdarúgó utánpótlás nevelésére „NUSI” programhoz (pl.:mini kapuk, könnyített labdák,
kapuskesztyű…) , mely a Móra Ferenc Általános Iskolának kerül átutalásra
 500 000 Ft –ot a Zalakaros-Gránit Gyógyfürdő SE számára az óvodás és kisiskolás korú gyermekek
labdarúgó utánpótlás programjának („NUSI”) folytatásához
Egyéb támogatások
 Óvodának 80 000 Ft mozgáskoordinációs eszközökre
 55 000 Ft-ot a Zalakaros és Térsége SE Sakk szakosztályának utánpótlás nevelésre
 További 45 000 Ft-ot a Zalakaros és Térsége SE számára
 50 000 Ft-ot a Karos Sprint Úszóklub számára
 40 000 Ft-ot a Mazsola Klub szabadidős és egészséges életmód programja számára a Közösségi
Háznak
b, 2010-ben történt döntés alapján






200 000 a Zalakaros-Gránit Gyógyfürdő SE számára utánpótlás nevelésre+sporteszköz,
sportfelszerelés vásárlására
200 000 Ft Karos Sprint Úszóklub utánpótlás nevelésre és a tömegsport lehetőségének biztosítására
200 000 Ft Zalakaros És Térsége SE (melyből fedeznie kell a sakk utánpótlás nevelés költségeit is
100 000 Ft Móra F. Általános Iskola sporteszközre
200 000 Ft Közösségi Ház a sportrendezvények népszerűsítésére ( „Sportolj és nyerj!!!” program)
Az alapítvány támogatási szerződést kötött az érintettekkel, hogy a támogatás felhasználása
összhangban legyen alapítványunk céljaival .

c, Egyéb költség:
 50 000 Ft a 2009-es év számviteli feladatainak ellátására
 50 000 Ft a 2010-es év számviteli feladatainak ellátására
d, 2011-re áthúzódó támogatás:
A Gránit Gyógyfürdő Zrt. 300 000 Ft-os támogatásának utalása a Zalakaros-Gránit Gyógyfürdő SE
számára már csak a 2011-es év elején történt meg.
3, A Közhasznúsági jelentés közzététele
Alapítványunk az előző évi gyakorlatnak megfelelően Zalakaros Város internetes oldalán teszi közzé
közhasznúsági beszámolóját.
4, Elképzeléseink a 2011-es évre
A kuratórium folytatja a korábban kitűzött céljainak megvalósítását:
 az erdei utak, kerékpárutak, erdei tornapálya továbbépítésének szorgalmazását

a tömegsport és az egészséges életmód támogatását, népszerűsítését
 az utánpótlás nevelés figyelemmel kísérését és anyagi támogatását
 továbbra is szeretnénk ösztönözni az új sportcentrum (és benne a sportcsarnok) megépítésének
felülvizsgálatát
Szeretnénk közös célokat, kapcsolódási pontokat találni a turizmus fejlesztésében:
pl.: „Lovas suli gyerekeknek” utánpótlás nevelő és a lovas sportot népszerűsítő program
A kuratórium nevében:
Kovács Tamás
a kuratórium elnöke
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