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Fıtitkári beszámoló 

2011. I. negyedévi tevékenységr ıl 

 
2011 év eltelt idıszakában is a tevékenységem már korábban megismert teljesítési 

szintjének megfelelıen tettem eleget vállalt kötelezettségeimnek. 

A Szövetség Alapszabály szerinti mőködésének, valamint a természetjárás 

népszerősítésének segítése érdekében továbbra is végeztem mindazon 

tevékenységeket, melyeket a megelızı idıszakban is elláttam. 

 
• Elıkészítettem az elnökségi üléseket, gondoskodtam a jegyzıkönyv 

elkészítésérıl, a határozatok nyilvántartásáról, mindezek közzétételérıl. 

• Gondoskodtam a szövetségi nyilvántartások (szigorú számadású 

nyomtatványok, idegenforgalmi adóbevallások, statisztikai hivatali jelentések, 

pályázati elszámolásokkal kapcsolatos nyilvántartások stb.) vezetésérıl. 

• Szerveztem, rész vettem a Szövetség valamennyi kiemelt eseményének 

megvalósításában: 

1. Évnyitó túra (Köszöntı.) 

2. XI. Miskolci Kocsonyafesztivál (Kapcsolattartás a fıszervezı Zöld 

Kapcsolat Egyesülettel, cikkek írása a rendezvény különszámába, 

stand bemutatkozó anyagainak összeállítása, standolás, egyeztetések 

a megvalósításhoz segítséget nyújtó egyesületi/szakosztályi 

vezetıkkel. Élı riport adása a Civil Rádió részére. Beszámoló 

készítése, közzététele megyei és országos szövetségi honlapon.) 

3. XIV. Népek tavasza teljesítménytúra  

►Egyeztetések, engedélyezések ügyintézése, szerzıdések 

elıkészítése (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, 

Szorgoskert Nonprofit Kft, B.-A.-Z. Megyei Testnevelési és Sport 

Intézet, Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya, Kis-Galya 

Sport Egyesület), beszerzési források, szolgáltatók feltérképezése 

(Kurmai és Társa Kft., Tanoda Sütıipari Kft, Penny Market,  Propack 

Kft. stb.) 

►Rendezvény propagálása (Kapcsolattartás elektronikus 

levelezırendszerekkel – Borsodsport, Szikra Alapítvány, Zöld Kapcsolat 
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Egyesület stb. Riport adása a Miskolci Rádió, Civil Rádió részére. 

Teljesítménytúra kiírása, közzététele megyei és országos szövetségi 

honlapon, megküldése partnereknek.) 

►Rendezvény napjának tevékenysége teljes körően (rajt-célállomás 

szervezési munkái, pénzügyi összesítés, kimutatás, szállítás stb.) 

►Utómunkák: beszámoló, köszönetnyilvánítás elkészítése, nevezettek 

adatainak feldolgozása, idıeredmények kimutatása, mindezek 

közzététele megyei és országos szövetségi honlapon, megküldése 

partnereknek. Pénzügyi beszámoló elkészítése. 

• Rész vettem tagegyesületi/szakosztályi közgyőléseken, évértékelı 

összejöveteleken (idırendben: Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró 

Szakosztály, Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály, 

Diósgyıri Természetbarát Sport Klub, Miskolci Helyiipari Természetbarát 

Egyesület, rendezvényeken (Természetjáró vetélkedı és Bakancsos Bál a 

Vasutas Természetjárók Bükki Egyesület szervezésében). 

• Pályázatokkal kapcsolatos munkák: 

►Természetvédı Mikulástúra szakmai és pénzügyi beszámolójának 

megírása, beadása. 

►2011.06.01.-2011.09.30. közötti idıszak Mőködési költségeinek 

biztosítására pályázat készítése. 

►2011.06.01.-2011.09.30. közötti idıszak Északi Tájakon nyomtatott 

megjelenésére pályázat készítése. 

►2010.06.01.-2011.03.29. közötti számviteli bizonylatok záradékolása, 

pályázati beszámolóhoz való elıkészítése Mőködési költség pályázati 

támogatáshoz kapcsolódóan. 

• Részt vettem az Északi Tájakon februári száma néhány hír- és cikkanyagának 

megírásában. 

• Tagegyesületek/szakosztályok részére tájékoztató körlevelek készítése. 

• Kapcsolattartás partnerszervezetekkel (B.-A.-Z. Megyei Testnevelési és Sport 

Intézet, B.-A.-Z. Megyei Diák Sport Tanács, Miskolc Városi Diák Sport 

Szövetség, Zöld Kapcsolat Egyesület,  

• Szervezetünk 2010 évi tevékenységét ismertetı írás összeállítása a B.-A.-Z. 

Megyei Testnevelési és Sport Intézet részére Sport Évkönyv kiadásához. 
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• Tájékoztatókon való részvétel (Szikra Alapítvány által szervezett 2011. évi 

NCA pályázatokról szóló; ill. az önkéntességgel, annak munkajogi, adóügyi 

megítéléssel kapcsolatos elıadás.) 

 

 

Miskolc, 2011. március 29. 

 

 

Bernáth Marietta 
fıtitkár 


