
Elnökségi ülés 
2011. október 04. 

 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 

1.) 2011. 09. 13-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése. 
2.) Beszámoló a Szövetség 2011. III. negyedévi mőködésérıl, programjairól, 

gazdálkodásáról. 
3.) Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetıségek. 
4.) Fıtitkári beszámoló a 2011. III. negyedévi tevékenységérıl. 
5.) Egyebek. 

 
Zárdai István elnök úr  köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd ismerteti a napirendi pontokat és 
felkéri Bernáth Marietta fıtitkárt, hogy kezdje el beszámolóját. 
 
 

1. napirendi pont 

Bernáth M.: az elızı elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtása a mellékelt 
beszámoló szerint megtörtént, további kiegészítést nem kívánok tenni. 

Balkányi F.: A 44/2011.sz. határozathoz kapcsolódóan tájékoztatom az elnökséget, 
hogy az elıterjesztéshez szükséges nyomtatványt Kiskun Magdának megküldtem, 
melyet ma kaptam kézhez. A túrafelsorolások hiányoznak még, melyeket pótlásként 
megkértem. 

Zárdai I.:  Van-e valakinek kérdése a végrehajtással kapcsolatban? Ha nincs, kérem 
szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

45./2011. sz. Határozat 

A 2011. október 04-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadta a 
2011. szeptember 13-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 

 

2. napirendi pont 

Zárdai I.:  elkészült a beszámoló a 2011. III. negyedéves mőködésrıl, programokról, 
és a 2011.09.30.-i állapotnak megfelelıen rögzített gazdálkodásról (mellékelve). Van-
e valakinek kérdése, észrevétele? 

Bernáth M.:  Kiegészítésként szeretném hozzátenni, hogy B.-A.-Z. megye 
Önkormányzatának elnöki keretébıl kapott 50.000 Ft összegő célzott támogatás 
jóváírása a Szövetség számláján még nem történt meg. A szerzıdés természetesen 
aláírásra került és a szakmai-pénzügyi beszámoló is a mai napra – határidıben - 
elkészült. A kapott kamatból származó bevételünk ugyan nem érte még el az éves 
tervezett érték idıarányos összegét, de figyelembe véve a meglévı lekötéseket a 
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tervadatot fogjuk tudni teljesíteni. Az SZJA 1 % 2011-ben rendelkezett összege 
valamivel több, mint 112 e Ft. A kiutaláshoz szükséges nyomtatvány elektronikus 
megküldése megtörtént, melynek értékelését követıen kerül sor a felajánlott 
támogatások kiutalására. 

Zárdai I.:  További kérdések, észrevételek? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, 
elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

46./2011. sz. Határozat 

A 2011. október 04-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadja a B.-
A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2011. III. negyedévi mőködésérıl, 
programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

3. napirendi pont 

Bernáth M.: Röviden szeretném ismertetni a pályázatok aktuális állapotát 
(mellékelve), illetve ezenkívül egy pályázati lehetıséget. A pályázati lehetıség: 
„Önkéntes fiatalok akcióban”, melynek témája a pénzügyi és együttmőködési kultúra 
fejlesztése a családon kívül nevelkedı gyermekek körében önkéntes programok 
megvalósítása és videós feldolgozása révén. Beadási határidı: 2011.10.26. A 
pályázatkiírás elérhetı a www.pafi.hu honlapon. 

Zárdai I.:  Mint korábban már más pályázati kiírásoknál tapasztalhattuk, ezúttal sem 
áll túlságosan hosszú idı rendelkezésre a benyújtáshoz. Van valakinek az 
elnökségbıl elegendı kapacitása utánanézni a kiírásnak és esetleg a 
megvalósításra valamilyen ötlet alapján pályázatot készíteni? Ha nincs, akkor mielıtt 
szavazunk a támogatási szerzıdésekkel megkötött pályázatok állapotáról készült 
beszámoló elfogadásáról, szeretném tájékoztatni az elnökséget, hogy a hétvégi 
Kelet-magyar természetbarát vezetık találkozója kapcsán azt az információt kaptuk, 
hogy az NFÜ honlapján november elejétıl elérhetı lesz egészségmegırzı 
programok szervezésére kiírt pályázat (TÁMOP 6.1.2.) Egyéb kérdés amennyiben 
nincs, kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról! 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

47./2011. sz. Határozat 

A 2011. október 04-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadja a 
pályázatok aktuális állapotáról szóló beszámolót. 

 

4. napirendi pont 

Bernáth M.: fıtitkári beszámoló a 2011. III. negyedévi tevékenységrıl (mellékelve). 

Zárdai I.:  Van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor szavazzunk elfogadjuk-e a 
beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 
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48./2011. sz. Határozat 

A 2011. október 04-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadja a 
2011. év III. negyedévi fıtitkári beszámolót. 

 

5. napirendi pont 

Zárdai I.: Az Egyebek napirendi ponthoz érkeztünk, az észrevételeket, rövid 
tájékoztatásokat hallgatjukmeg. 

Bernáth M.:  A Petıfi kilátó sérült lépcsıfordulójának komplett cseréje megtörtént. 

Balkányi F.:  Javaslom hogy a honlapra tegyük fel a hírt, hogy mindenki informálva 
legyen, hogy kijavítottuk a hibát. 

Zárdai I.: A hétvégén megrendezett Kelet-magyar természetbarát vezetık napján 
hangzott el, hogy jövı évben július 23.(24)-28. között került megrendezésre 
Mindszenten az Országos Kerékpáros Találkozó. Ezenkívül szeretnék a kelet-
magyar vezetık, ha a Föld napjára és az Európa túranapra egységesen kitalálnánk 
valamilyen hasonló programot.  

Természetesen szó volt a civil szervezeteket érintı, elfogadás elıtt lévı 
törvényváltozásokról is. Valamennyi szervezetnek várhatóan új Alapszabályt kell 
készítenie a törvényváltozás miatt. Lesz majd egy ajánlott ún. sablon Alapszabály és 
mellé SZMSZ készítését javasolják. A közhasznúságnak 3-as feltételrendszere lesz, 
mely a bevétel, adományok és a bérjellegő kiadások alapján kerül összeállításra és 
ez alapján lesz meghatározva egy-egy szervezet közhasznú volta.  

A fonyi Abaúj Hegyköz Térségi Civil Szövetség túravezetı képzésre nyújt be 
pályázatot, melyhez Szövetségünk együttmőködését kéri, csakúgy mint a Hernád-
medence Térségi Közalapítvány. A pályázatok az Abaúj Leader Egyesület Helyi 
Akciócsoport tervezési területén, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. 
tengelyének LEADER jogcíméhez kapcsolódó pályázatot jelentik. A pályázatok 
pályázók által összeállítás alatt állnak. Másvalakinek további észrevétele, 
megjegyzése? Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt és bezárom a mai elnökségi 
ülést. 

 

 

kmf. 
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          Jegyzıkönyvvezetı      Elnök 


