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AlelnökiAlelnökiAlelnökiAlelnöki    beszámolóbeszámolóbeszámolóbeszámoló    

2012012012014444....    IIIIIIIIIIII. negyedévi . negyedévi . negyedévi . negyedévi tevékenységrőltevékenységrőltevékenységrőltevékenységről    

    
A Szövetség 2014.08.05-i rendkívüli közgyűlésén történt Alapszabály módosítás alapján a 

főtitkári elnevezés alelnöki elnevezésre módosult. A tisztséggel kapcsolatos feladatkör 

változatlanul maradt, hatáskört tekintve pedig a 28. § (2)e. pontban elhelyezésre került, hogy 

az alelnök önállóan képviseli a Szövetséget. 

Az Alapszabály szerinti működésnek, valamint a természetjárás népszerűsítésének segítése 

érdekében 2014. III. negyedévében is eleget tettem vállalt kötelezettségeimnek, végeztem 

mindazon tevékenységeket, melyeket a megelőző időszakban is elláttam. 

• Előkészítettem a 2014.07.08.-i elnökségi ülést, gondoskodtam a jegyzőkönyv 

elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásáról, mindezek közzétételéről. 

• Előkészítettem a 2014.08.14.-i és 2014.10.14-i rendkívüli közgyűlést (napirendi pontok 

anyagainak összeállítása – meghívók megküldése, honlapon való közzététel, 

teremfoglalás, stb.). Gondoskodtam a jegyzőkönyv elkészítéséről, a határozatok 

nyilvántartásba vételéről, közzétételéről, a Miskolci Törvényszék felé történő változás 

bejelentésről. 

• Gondoskodtam a szövetségi nyilvántartások vezetéséről, önkormányzatok felé 

havonként teljesítendő idegenforgalmi adóbevallások elkészítéséről, NAV felé 

beadandó 1437A nyomtatvány elkészítéséről. 

• Együtt- és közreműködtem a szövetségi szakbizottságok (technikai, kulcsosház) 

munkájában. Emellett teljes körűen intéztem a Szövetség gazdasági ügyeit 

(számlázások, banki utalások, bevételek-kiadások jogcímek szerinti nyilvántartása, 

2014. III. negyedévi gazdasági beszámolójának elkészítése, stb.).  

• Miskolc Városi Diáksport Szövetség és B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő 

egyesület felkérésére 2014.09.20.-i és 10.11.-i túrák kiírásának elkészítése, 

túravezetők szervezése, túravezetés. Túrabeszámoló elkészítése, megküldése 

partnerszervezet részére, gondoskodás továbbá a megyei szövetségi, valamint a 

Magyar Természetjáró Szövetség honlapján való közzétételről. 

• Szövetségi honlap tartalmának karbantartásában közreműködés. 
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• Pályázatokkal kapcsolatos munkák: 

►    Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatal által történő felhívás alapján a Sport Mecénás 

Alapból elnyerhető támogatásra pályázat szerződéskötéssel kapcsolatos feladatok. 

►        Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatal által történő felhívás alapján az Idegenforgalmi 

Alapból elnyerhető támogatásra pályázat szerződéskötéssel kapcsolatos feladatok. 

►        „Az Országos Kékkör (OK) Észak - Magyarországi Régiót érintő nyomvonalának és 

attrakcióinak multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és 

fenntartási rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése” c. EMOP-

2.1.1/B-12-2012-0160 pályázattal kapcsolatos Szövetségünket érintő adminisztrációs 

feladatainak ellátása. 

 

Miskolc, 2014. november 02. 
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alelnök 


