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Főtitkári beszámoló 

2012. IV. negyedévi tevékenységről 

 
2012. IV. negyedévében is a tevékenységem már korábban megismert teljesítési 

szintjének megfelelően tettem eleget vállalt kötelezettségeimnek. 

A Szövetség Alapszabály szerinti működésének, valamint a természetjárás 

népszerűsítésének segítése érdekében továbbra is végeztem mindazon 

tevékenységeket, melyeket a megelőző időszakban is elláttam. 

• Előkészítettem az elnökségi üléseket, gondoskodtam a jegyzőkönyvek 

elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásáról, mindezek közzétételéről. 

• Gondoskodtam a szövetségi nyilvántartások vezetéséről. 

• Gondoskodtam az SZJA 1 % kiutalásához szükséges nyomtatványok 

benyújtásáról. 

• Petőfi kilátó tulajdoni kérdésének tisztázásához egyeztető megbeszélésen 

vettem részt a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, jogi segítség 

kéréssel kapcsolatos egyeztető megbeszélések, levelezések Dr. Temesi Rita 

ügyvédnővel, a Meridián 2001 Földmérő és Térképészeti Kft.-vel. 

• Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatalának felkérésének eleget téve elkészítettem 

a „2012. az Aktív idősödés éve” rendezvénysorozat szövetségi túraprogram 

kínálatát, melynek megvalósításához szükséges egyeztetéseket 

túravezetőinkkel megtettem. Emellett a programhoz kapcsolódóan túravezetői 

feladatokat láttam el, elkészítettem a túrasorozat beszámolóját. 

• Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére 2012.11.18-i túrára útvonalak 

bejárása, programkiírás elkészítése, túravezetők szervezése, túravezetés. 

Kapcsolattartás felkérő szervezettel. 

• Mikulástúra program előkészítése (programkiírás, egyeztető megbeszélések 

együttműködő partnerekkel, koordináció, beszerzések, díjazások előkészítése, 

stb.), beszámoló elkészítése. 

• Évnyitó túra szervezési előkészületei. 

• Szövetségi honlap tartalmának karbantartásában közreműködés. 

• Népek tavasza teljesítménytúra engedélyeztetésének előkészítése, 

benyújtása Környezetvédelmi Felügyelőséghez, Északerdő Zrt.-hez. 



 2 

• 2013 évi megyei teljesítménytúrák, tájékozódási versenyek 

engedélyeztetésével kapcsolatos levél Bükki Nemzeti park Igazgatósága 

részére. 

• A 120 év 120 km jubileumi túrasorozathoz kapcsolódóan folyamatosan 

gondoskodtam az egyes fokozatok díjazásainak előkészítéséről (emléklap, 

kitűző, emlékplakett, egyéb díjazás) 

• Az őszi megyei vezetői értekezlet lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

elvégzése (egyeztetések, rendelés, számlázás, stb.)  

• ÉMÁSZ Nyrt.-től kapott támogatással kapcsolatos feladatok elvégzése 

(beszámoló a projektről, adóigazolás támogató részére, stb.) 

• Szövetségünk képviselete a B.-A.-Z. Megyei Sport Szövetségek 

Képviseletének decemberi ünnepi közgyűlésén. 

• Pályázatokkal kapcsolatos munkák: 

► NEA-MA-12-M-1582 Működési költség pályázat szerződéskötési 

dokumentációjának elkészítése. Pályázat megvalósításhoz költségvetés 

módosítása, bizonylatok záradékolása, szakmai és pénzügyi beszámoló 

előkészítése. 

► NEA-MA-13-M-1365 pályázat megírása, benyújtása. 

• Teljes körűen intéztem a Szövetség gazdasági ügyeit (számlázások, banki 

utalások, bevételek-kiadások jogcímek szerinti nyilvántartása, 2012. évi záró 

leltárok előkészítése, stb.). 

 

Miskolc, 2012. január 6. 

 

 

 

Bernáth Marietta 
főtitkár 


