Elnökségi ülés
2011. március 30.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1.) 2011. 01. 19-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése.
2.) Beszámoló a Szövetség 2011. I. negyedévi működéséről, programjairól,
gazdálkodásáról.
3.) Pályázati lehetőségek, folyamatban lévő pályázatok készültségi fokának
áttekintése.
4.) Főtitkári beszámoló a 2011. I. negyedévi tevékenységéről.
5.) 2011. év aktuális technikai feladatai (turistalétesítmények felújítása,
karbantartása).
6.) 2011. április havi Szövetségi rendezéssel megjelölt kiemelt rendezvények
készültségi fokának áttekintése.
7.) 2011. május – június – július – augusztus havi Szövetségi rendezéssel
megjelölt kiemelt rendezvények főkoordinátorainak megválasztása.
8.) Egyebek.
Zárdai István elnök úr köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést.
Ismerteti a napirendi pontokat és felkéri Bernáth Marietta főtitkárt, hogy kezdje el
beszámolóját.

1. napirendi pont
Bernáth M.: az előző elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtása megtörtént
(mellékelve), a 10/2011. sz. határozatnál annyit tennék hozzá, hogy a körlevél
megküldése után a Zöld Sport Club és a Szendrő Városi Természetjáró Szakosztály
már élt is a lehetőséggel és elkészítették a kitűzőket.
Zárdai I.: kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
11./2011. sz. Határozat
A 2011. március 30-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadta a
2011. 01. 19-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót.
2. napirendi pont
Bernáth M.: elkészült a beszámoló az I. negyedéves működésről, programokról,
gazdálkodásról (mellékelve).
Zárdai I.: van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Ha nincs, akkor kérem
szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
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12./2011. sz. Határozat
A 2011. március 30-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadja a
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2011. I. negyedévi működéséről,
programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót.
3. napirendi pont
Zárdai I.: Marietta elkészítette az I. negyedévben beszámolóval lezárt, illetve
folyamatban lévő pályázatok készültségi fokáról szóló összeállítást. Amennyiben van
valakinek további kérdése, kérem jelezze. Az anyag D./ pontja szerint pályázati
lehetőségként adódik a Zöld Iránytű Alapítvány által kiírt, Tanösvény felújítására
vonatkozó pályázat, melyen érdemes lenne indulni.
Demeter L.: itt a Megyei Szövetség előnyt élvezne, láthatják, hogy van
tapasztalatunk. A meglévő Tanösvényünket felújíthatnánk vagy karbantarthatnánk.
Gyurák J.: az Északerdő is csinált már Tanösvényt, aztán az ellopott táblák
pótlására, az utak karbantartására már nem tudott pénzt fordítani.
Kerekesné Szűcs K.: ha meg is nyerjük a pályázatot, ki fog kiutazni, megfesteni az
útjeleket, ki fogja karbantartani? A pályázatírásban Mariettának van tapasztalata.
Balkányi F.: szerintem is meg lehetne pályázni, felújíthatnánk a felfestéseket, pótolni
kellene a táblákat is. Segítek Mariettának a pályázat megírásában is.
Bernáth M.: bár szoros a határidő, ettől függetlenül készen tudunk lenni április 12-ig.
Zárdai I.: szavazzunk arról, beadjuk-e a pályázatot és elkészítésével megbízzuk
Bernáth Mariettát és Balkányi Ferencet.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
13./2011. sz. Határozat
A 2011. március 30-i elnökségi ülés határozata alapján Bernáth Marietta főtitkár és
Balkányi Ferenc elnökségi tag készítse el és határidőre adja be a Zöld Iránytű
Alapítvány „Tanösvények építésére, felújítására és fenntartására” című pályázatot.
4. napirendi pont
Bernáth M.: főtitkári beszámoló a 2011. I. negyedévi tevékenységről (mellékelve).
Zárdai I.: szavazzunk elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
14./2011. sz. Határozat
A 2011. 03. 30-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadja a 2011. év
I. negyedévi főtitkári beszámolót.
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5. napirendi pont
Balkányi F.: elkészült a javaslat a 2011. évi turistaútjelzés festési munkálataira
(mellékelve). Az Országos Kék festését nem javaslom saját erőből, ha írnak ki
pályázatot jelentkezni kell, és akkor érdemes a javításokat elvégezni.
Zárdai I.: az MTSZ kérésére minden megyének be kellett adni az OKT útjelzések
állapotát, ha lesz rá pénz, válaszolnak.
Balkányi F.: a Kohász Kék nincs benne, de itt is karbantartás kellene. A Lillafüred
környéki festésnél javaslom, hogy 1.000.- Ft/km legyen az útjelzés festése, a többi
útvonalon 1.500.- Ft/km maradjon.
A Nagyszállási Völgynél át kell helyezni a jelzéseket, a dózer út járható,
engedélyeztetni kell.
Bernáth M.: a turistautak felújítására az utóbbi évek mindegyikében az előző évi
felajánlott SZJA 1 % -ból befolyt keretösszeget biztosítottuk, illetve ha volt pályázati
lehetőség, akkor abból finanszíroztuk a felújítási munkákat, vagy további saját
forrással egészítettük ki. 2010-ben 98.000.- Ft folyt be az SZJA 1 %-ból, melyet idén
ismét további saját forrással kell kiegészítsünk ahhoz, hogy a Feri által összeállított
tervet meg tudjuk valósítani. A pénzügyi helyzet ismeretében jómagam nem látom
ennek akadályát, támogatom, hogy a teljes terv megvalósításra kerüljön ebben az
évben.
Balkányi F.: akkor a tavalyi évhez hasonlóan elkészítem a 10-15 km-es szakaszokra
osztott csoportbeosztásokat és kiírást. A munkák befejezési határidejeként
szeptember 30-at tűzünk majd ki. A tavaly őszi ÉMÁSZ-festést követően maradtak el
még javítanivalók Bánkút környékén, melyeket magam végzek el ingyen.
Zárdai I.: szavazzunk, hogy Balkányi Ferenc készítse el a 2011. évi útjelzési
munkálatok ütemezését és kiírását.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
15./2011. sz. Határozat
A 2011. 03. 30-i elnökségi ülés határozata alapján Balkányi Ferenc elnökségi tag
elkészíti a 2011. évi útjelzésfestés ütemezését (csoport és távbeosztás) és kiírását. A
festési munkákhoz a Szövetség 1.500 Ft/km normatív költségtérítést biztosít
(Lillafüreden és közvetlen környezetében 1.000 Ft/km).
6. napirendi pont
Bernáth M.: beszámoló a 2011. április havi Szövetségi rendezésű kiemelt
rendezvényekről (mellékelve).
Sajnos azt kell mondanom, hogy hiába volt meghirdetve „A megyénk tiszta erdeiért”
program - egy körlevél és egy e-mail ment ki a tagegyesületek/szakosztályok részére
és felkerült a szövetségi honlapra is -, azonban 5 tagszervezetet kivéve (Bükki
Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület,
Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály, Demeter Virág Baráti Kör,
Bernáth Bt. Természetjáró Köre), az egyesületek többsége szóra sem méltatta
megkeresésünket, kérésünket.
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Kerekesné Szűcs K.: a DTSK vállalja, hogy Garadnán összegyűjti a szemetet.
Hegedűs Cs.: mi évek óta a Sajó gáton és Tiszaújvárosban is részt veszünk a
szemétgyűjtésben.
Makár R.: a Tapolca utak megnyitójára szeretnénk rendbe tenni a környéket,
9 órakor lesz a találkozó a többi résztvevővel. Konténert kapunk vagy zsákokat?
Demeter L.: beszéltem Molnár Attilával az AVE igazgatójával, szerinte nem célszerű
konténert kitenni. Kaptunk 35 db nagyméretű zsákot, ezeket ott lehet hagyni a
hulladékgyűjtő szigeten és hétfőn elviszik. Mi ott leszünk és délig tudunk segíteni.
Rendelkezésre áll majd egy terepjáró, amely az útközben megtelt zsákokat kihozza a
hulladékgyűjtő szigetre.
Makár R.: a segítők kaphatnának csokit, ivólevet és küldjünk egy köszönőlevelet az
AVE-nak a támogatásért.
7. napirendi pont
Bernáth M.: május 21-én lesz az éves rendes közgyűlés, ezért április 21-ig kell
tartanunk egy elnökségi ülést, amelyen a közgyűlést előkészítjük, a napirendi
pontokat összeállítjuk. A főkoordinátor természetesen az elnökség.
Május 28-29-én a Zsongó Lillafüred rendezvényre csak egyesületi/szakosztályi
túrákat ajánljunk, vagy legyenek standok is?
Kerekesné Szűcs K.: vállalom a lebonyolítást, egy sátor elég, de kell még 4 ember a
sátorépítéshez, standoláshoz.
Demeter L.: szívesen vállalom, hogy segítek.
Zárdai I.: az Encián kupa megrendezéséhez engedélykérés kell az Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől,
valamint az Északerdő Zrt.-től. Tavaly az Északerdő részére 100.000 Ft-ot kellett
fizetnie a KTE-nek, melyet az utolsó pillanatban írtak elő és a nevezési díjban nem
tudtunk érvényesíteni. Idén a Szövetség, vagy ismét a KTE legyen az engedélykérő?
Bernáth M.: a Szövetség vállalja, hogy a versenyengedélyt megkéri, és ha ki kell
fizetni az engedélyért ismét 100.000 Ft-ot, akkor sajnos bele kell építeni a nevezési
díjba.
Hegedűs Cs.: ez egy hagyományokra épülő verseny, meg kell menteni vagy úgy,
hogy kevesebb létszámot mondunk, vagy úgy, hogy változtatunk az elnevezésén.
Zárdai I.: a közgyűlés összehívásáról, előkészítéséről mivel az Alapszabály
értelmében az elnökség gondoskodik, ezért csak arról szavazzunk, hogy elfogadjuke, hogy a „Természetjárók a Zsongó Lillafüreden” program főkoordinátora
Kerekesné, az Encián Kupáé Zárdai I. legyen.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
16./2011. sz. Határozat
A 2011. március 30-án megtartott elnökségi ülés határozata alapján a május 28-29én tartandó „Természetjárók a Zsongó Lillafüreden” program főkoordinátora
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Kerekesné Szűcs Katalin, segítője Demeter László, és a 2011. május 29-én tartandó
XXX. Encián Kupa főkoordinátora Zárdai István lesz.
8. napirendi pont
Bernáth M.: Kovács Attilától két beadványt kaptunk a legutóbbi elnökségi ülés óta.
Az egyik támogatás kérése születésnapi futáshoz, a másik javaslat a soros
tisztújításra. (Mindkettő mellékletben csatolva.)
Ismertetésre kerülnek a beadványok.
Zárdai I.: a Szövetség tagjai egyesületek, szakosztályok, melyek rendezvényeit,
programjait támogatjuk pl. kitűző alapanyaggal. Segítjük az egyesületi programok
szövetségi honlapon, a borsodsport honlapon való közzétételével, vagy éppen olyan
pályázatírással, melynek eredményeképpen létrejövő kiadvány (pl. Északi Tájakon,
B.-A.-Z. megye természetjárásért) térítésmentes átadásával segítjük egy-egy
szervezet fejlődését. Magánszemélyek egyéni programjainak szövetségi forrásból
való támogatásával nem értek egyet.
Hegedűs Cs.: valóban, a Szövetségnek egyesületi, szakosztályi tagjai vannak,
magáncélok megvalósítását nem kezdhetjük el támogatni, ,precedenst” teremtene
másoknak.
Bernáth M.: A soros tisztújításra összeállított javaslatot az elnökség meghallgatta,
azonban tisztújító közgyűlés 2012-ben lesz, így javaslatát az akkor felállításra kerülő
jelölő bizottság részére kell előterjeszteni. A tartalmát tekintve azonban
diszkriminatívságot hordoz a nemek közötti megkülönböztetés miatt, ezért sem
tartom helyesnek, hogy egy jövőbeni elnökségnek csak és kizárólag női tagjai
legyenek.
Zárdai I.: ha nincs további vélemény Kovács Attila beadványairól, akkor döntsünk. A
soros tisztújító közgyűlésre tett javaslatáról döntenünk nem kell, az átadásra kerül
majd a később felállításra kerülő jelölő bizottság részére, amennyiben addig nem
kerül sor visszavonására, vagy újabb változat előterjesztésére. Szavazzunk azonban
arról, hogy támogatja-e a Szövetség Kovács Attila születésnapi futásának
programját?
Szavazás eredménye: egyhangúan elutasítva.
17./2011. sz. Határozat
A 2011. március 30-án megtartott elnökségi ülés határozata alapján Kovács Attila
születésnapi futás programját a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség nem
támogatja.
Kerekesné Szűcs K.: 2011-ben a térképek, atlaszok beszerzési ára változott, ezért
az eladási árat emelni kellene. Javaslom, hogy a szétnyitható térkép ára 100.- Ft-tal,
az atlasz ára pedig 200.- Ft-tal legyen több.
Zárdai I.: elfogadjuk a változtatást? Kérem szavazzunk.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
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18./2011. sz. Határozat
A 2011. március 30-án megtartott elnökségi ülés határozata alapján a turistatérképek
ára a mai naptól 100 Ft-tal, a turistaatlaszoké pedig 200 Ft-tal emelkedik.
Bernáth M.: a kulcsosházak fűtési szezonon kívüli szállásdíjának módosítását
szeretném kezdeményezni. Javaslom, hogy mind az ómassai, mind a hollóházi ház
esetében a szállásdíj május 1-től-szeptember 30-ig 1.300 Ft/fő/éj + IFA legyen.
Továbbá javaslom ezen időszakban is egy alsó létszámkorlát bevezetését 4 főben
meghatározva. A létszámkorlát bevezetését a felmerülő költségek (villany, gáz,
gondnoki nyitás-zárás költsége) indokolják. 4 fő alatti létszám esetén is
igénybevehető a ház, azonban a szállásdíjat 4 főnek megfelelő mértékben kell
megfizetni + a létszámarányos IFA. A fűtésszezon árait az esetleg később várható
áremelkedések figyelembevétele alapján a későbbiekben módosíthatjuk.
Zárdai I.: szavazzunk, elfogadjuk-e a javaslatot.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
19./2011. sz. Határozat
A 2011. március 30-án megtartott elnökségi ülés határozata alapján az ómassai és
hollóházi kulcsosház szállásdíja 2011. május 1 - 2011. szeptember 30 között 1.300
Ft/fő/éj + IFA. A szállás igénybevétele ezen díj szerint legalább 4 fő létszámtól
lehetséges, ez alatti létszám esetén is egy éjszakára a 4 főnek megfelelő szállásárat
(4x1.300 Ft= 5.200 Ft-ot) és a létszámnak megfelelő IFA-t kell megfizetni.
Zárdai I.: Csillebércen lesz a következő MTSZ Elnök-Főtitkári értekezlet, 6.200.Ft/fő a részvételi díj. Külön lehet az ebédet és vacsorát rendelni. Az MTSZ
közgyűlésen a Szövetségnek 2 mandátuma van. Mindenképpen részt kell vennünk,
melyet elvállalok, ha megbízást kapok az elnökségtől, illetve ha nincs más javaslat.
Szavazzunk részt vegyek-e a közgyűlésen a Szövetség 2 mandátummal.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
20./2011. sz. Határozat
A 2011. március 30-án megtartott elnökségi ülés határozata alapján az elnökség
megbízza Zárdai Istvánt az MTSZ Közgyűlésen 2 mandátummal való részvétellel.
kmf.

------------------------------------------Jegyzőkönyvvezető

-----------------------------------------Elnök

