
Elnökségi Ülés 
2010. július 06. 

 

 

Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok: 

1.) Beszámoló a Szövetség 2010 elsı félévi mőködésérıl, programjairól 
2.)Fıtitkári beszámoló elsı félévi tevékenységérıl  
3.) Beszámoló a Szövetség 2010 elsı félévi gazdálkodásáról 
4.) Szakmai és pénzügyi beszámolóval lezárt pályázat (Északi Tájakon c. lap 

kiadása) ismertetése, 2010.06.30.-ig benyújtott pályázatok áttekintése 
5.) Beszámoló a Szövetség elsı félévi technikai munkáiról, a második félév 

technikai feladatai. 
6.) İszi programok megbeszélése, elıkészítése 
7.) Egyebek 

 

Zárdai I.:  üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést és ismerteti a napirendi 
pontokat. 

 

1. napirendi pont 

Bernáth M.: kiemelt eseménynaptárban szereplı, ill. egyéb programok áttekintése 
idırendben,- mőködés (beszámoló mellékelve) 

Hegedős Cs.:  Említetted, hogy a módosított Alapszabály beadásra került a 
Cégbíróság részére. Kérdésem, hogy ezt a Fıügyészség részére nem kell 
megküldeni?  

Bernáth M.:  Nem, a Fıügyészség által megküldött vizsgálati jegyzıkönyvben 
egyértelmően az szerepel, hogy a módosított Alapszabály egy példányát a 
bíróságnak kell megküldenünk.  

Hegedős Cs.:  a Tisza-tavi táborhoz főzném hozzá, hogy ez regionális 
rendezvényként is volt hirdetve. Garadnay Sanyi megnézte a helyszínt, még mindig 
III. fokú árvízi készültség volt, a kempingben borzalmas állapot uralkodott. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy elhalasztjuk jövı évre. A Helyiipari Egyesület is ide szervezett 
tábort, az övéké is elmaradt. Nem tagja ugyan a Szövetségnek, de meghívtam ıket 
jövıre. 

Zárdai I.: van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban, ha nincs kérem szavazzunk 
elfogadjuk-e azt.  

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

1. sz. Határozat 
 

A 2010. július 06-án megtartott Elnökségi ülés határozata alapján egyhangú 
szavazattal elfogadja a Szövetség 2010 elsı félévi mőködésérıl, programjairól szóló 
beszámolót. 
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2. napirendi pont 

Bernáth M.: Fıtitkári beszámoló mellékelve. 

Zárdai I.:  a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, ha nincs kérem 
szavazzunk az elfogadásáról. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

2.sz. Határozat 

A 2010. július 06-án megtartott Elnökségi ülés határozata alapján egyhangú 
szavazattal elfogadja a Fıtitkári beszámolót. 

 

3. napirendi pont 

Bernáth M.: 2010. éves tervezett bevétel és költségadatai – 2010.06.30-ig realizált 
bevételek és felmerült költségek (mellékelve) 

Hegedős Cs.: a tagdíjjal kapcsolatban jegyezném meg, hogy szakosztályunk 
esetében jóval kevesebben újították meg tagságukat Nálunk is sok túra elmaradt, 
nem jönnek az emberek, pedig régebben ezért volt év közben is érvényesítés. 

Bernáth M.:  A tagdíjjal kapcsolatban szeretném én is megjegyezni, hogy a 
Regionális Természetbarát Szövetség felé ebben az évben még nem teljesítettük 
tagdíjfizetési kötelezettségünket. Sajnos tagként nem ismerhettük meg az elmúlt 
évrıl szóló beszámolójukat sem. Közgyőlésükre, ha volt, nem kaptunk meghívót, 
nem tudjuk, hogy mőködik-e és ha igen, a többi tag is teljesíti-e a tagsággal járó 
kötelezettséget? Mindezek alapján megkérdıjelezem a tagságunk fontosságát.  

Hegedős Cs.:  szükség van rájuk, az elızı évi pályázatuk sikeres volt, pl. mi is 
kaptunk tılük táborozáshoz hozzájárulást. Szerintem meg kellene egy elnökségi 
ülésre hívni az elnököt és ı felvilágosítást tudna adni tevékenységükrıl. Nem olyan 
sok az éves tagdíj, be kellene fizetni. 

Itt jegyezném meg, hogy néhol nem fogadják el a régi típusú MTSZ igazolványt, csak 
az új plasztikkártyát. A régi érvényes még? Hiteles információ kellene. 

Zárdai I.:  mind a kettıt el kellene fogadni, de természetesen utána érdeklıdünk és 
tájékoztatunk benneteket.  

A beszámolóhoz van-e valakinek kiegészítenivalója, kérdése? Ha nincs kérem 
szavazzunk elfogadásáról. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

3.sz. Határozat 

A 2010. július 06-án megtartott Elnökségi ülés határozata alapján egyhangú 
szavazattal elfogadja a Szövetség 2010 elsı félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. 
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4. napirendi pont 

Bernáth M.: Északi Tájakon szakmai és pénzügyi beszámolóval lezárt pályázat – 
Megyei rendezvények, versenyek rendezésére kapott támogatással való elszámolás 
– A megye turistaútjainak jelzésfelújításához Miskolc Város Önkormányzata által 
biztosított  támogatással való elszámolás – Támogatási kérelmek eredményei – 
2010.06.30-ig benyújtott pályázatok ismertetése, ezek eredménye (mellékelve) 

Zárdai I.: van-e valakinek kérdése, ha nincs kérem szavazzunk az elfogadásról. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

4.sz. Határozat 

A 2010. július 06-án megtartott Elnökségi ülés határozata alapján egyhangú 
szavazattal elfogadja a Szövetség pályázatairól szóló beszámolót. 

 

5. napirendi pont 

Balkányi F.: A Bükk-hegység és a Zemplén területén 2010 évben tervezett 
felújítandó turistautak meghirdetett valamennyi szakaszára megtörténtek a 
jelentkezések, illetve április végéig a megállapodás aláírások. A munkavégzéshez 
szükséges festék és segédanyagok átadásra kerültek. Sajnos a festési munkák az 
idıjárás, ill. az árvízhelyzet miatt nem nagyon haladtak, így az eredetileg kitőzött 
június 30-i befejezési határidıt senki sem tudta teljesíteni. A Bükkben felújítandó 
turistautak B, C és D csoportokra osztott munkái jól haladnak, tılük visszajelzést 
kaptunk több ízben, hamarosan végeznek. A Zemplénben felújítandó szakasszal 
kapcsolatban is folyamatos tájékoztatást kaptunk Antal Ferencéktıl. Az Aggteleki-
karszton végzett festésfelújításokkal a Bánréve által koordinált festıtábor tagjai a 
GYOT kezdetéig elkészültek, a munkálatokat Balabás László ellenırizte. Az általa 
tapasztalt hiányosságokat a kivitelezıknek megküldte, melyek kijavítása megtörtént. 
A Sátoraljaújhely térségében végzendı turistaút jelzésfestéssel kapcsolatos 
megkeresésemre még nem kaptam visszajelzést. A Petıfi kilátó felújításával 
kapcsolatos technikai kérdéseket javaslom az egyebek napirendi pontban 
megtárgyalni. 

 

Zárdai I.: van-e valakinek kérdése? Ha nincs, kérem szavazzunk a beszámoló 
elfogadásáról. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

5.sz. Határozat 

A 2010. július 06-án megtartott Elnökségi ülés határozata alapján egyhangú 
szavazattal elfogadja az elsı félévi technikai munkákról szóló beszámolót. 

 

6. napirendi pont 
Zárdai I.: Két ıszi program szerepel a 2010 évi kiemelt esemény naptárban. A 
Salzburgi körutazás szervezését és lebonyolítását Balogh Sándor és Bajnóczy Ildikó 
végzik.  
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Október közepén tartjuk a megyei vezetıi értekezletet, melynek helyszínéül a 
költségtakarékosságot szem elıtt tartva Hollóházát javaslom. A részletes programot 
a következı elnökségi ülésre elıkészítjük, hogy a meghívókat megküldhessük az 
egyesületvezetıknek. 

Balkányi F.: a következı elnökségi ülésen el kellene kezdeni tárgyalni a Szövetség 
2011 évi programjait is. 

 

7. napirendi pont 

Bernáth M.: A Szövetség idıközben vállalt feladata a Miskolci Német Kisebbségi 
Önkormányzat által augusztus végén megrendezésre kerülı 43. Friedenswanderung 
rendezvényen való túravezetés biztosítása. Az elızetes bejárások már megtörténtek. 
Az útvonalak rövidek, az egyik napon Hárskút-Csókás-Örvénykı-Szentlélek-Garadna 
szakaszon, míg a másik napon Bükkszentlászló-Bükkszentkereszt távon kérik 
segítségünket. Legalább 5 fı jelentkezését várjuk a lebonyolításhoz augusztus 
elejéig.  

Balkányi F.:  a Petıfi kilátónál gondok vannak, a deszkák el vannak korhadva, meg 
kellene nézni, fel kellene mérni az anyagszükségletet. 

Zárdai I.:  A hétvégén ellenırzöm és jelentést készítek a kilátó állapotáról, melyet 
valamennyi elnökségi tagnak megküldök és ezt követıen haladéktalanul elvégezzük 
a szükséges felújításokat 

Gyurák J.:  A felújításhoz megpróbálok kivitelezıt szerezni, akitıl elızetesen 
árajánlatot kérhetünk. 

Bernáth M.:  Csekély számú érdeklıdés mutatkozik kulcsosházaink iránt. Az elmúlt 
években is biztosítottunk kedvezményes szálláslehetıséget tagszervezeteink 
természetjárói részére, így javaslom, hogy idén is tegyük ezt meg. Jelenlegi áraink: 
2010.09.30.-ig 1.100 Ft/fı / éj + IFA, ezt követıen 1.500 Ft / fı / éj + IFA. 

Zárdai I.:  Határozathozatalhoz akkor javaslom, hogy szeptember végéig 500 Ft / fı / 
éj + IFA, majd ezt követıen 1.000 Ft / fı / éj + IFA legyenek a tagszervezetek 
természetjárói részére megállapított szállásdíj árak. Ezen árakat 2010. december 20-
ig biztosítsuk. Az október 01 és december 20 közötti idıszakban a kedvezményes 
szállás igényléséhez legalább 7 fı jelentkezése szükséges. 

Kérem szavazzunk! 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

6.sz. Határozat 

A 2010. július 06-án megtartott Elnökségi ülés határozata alapján egyhangú 
szavazattal elfogadja a tagszervezetek természetjárói számára 2010. december 20-
ig biztosított kedvezményes szállásdíjat az alábbiak szerint: 2010.09.30.-ig 500 Ft / fı 
/ éj + IFA, majd ezt követıen 1.000 Ft / fı / éj + IFA. Az október 01 és december 20 
közötti idıszakban a kedvezményes szállás igényléséhez legalább 7 fı jelentkezése 
szükséges. 
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Zárdai I.:  ha nincs több kérdés, észrevétel köszönöm a megjelenést, kellemes nyarat 
kívánok mindenkinek és bezárom az elnökségi ülést. 

 

kmf. 

 

 

………………………………………..  …………………………………………… 

     jegyzıkönyvvezetı     elnök 

 

 

………………………………………… 

 jegyzıkönyv hitelesítı 


