
 1 

Főtitkári beszámolóFőtitkári beszámolóFőtitkári beszámolóFőtitkári beszámoló    

2012012012014444....    IIII. negyedévi . negyedévi . negyedévi . negyedévi tevékenységrőltevékenységrőltevékenységrőltevékenységről    

    
A Szövetség Alapszabály szerinti működésének, valamint a természetjárás népszerűsítésének 

segítése érdekében 2014. I. negyedévében is eleget tettem vállalt kötelezettségeimnek, 

végeztem mindazon tevékenységeket, melyeket a megelőző időszakban is elláttam. 

• Előkészítettem a 2014.01.21.-i elnökségi ülést, gondoskodtam a jegyzőkönyv 

elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásáról, mindezek közzétételéről. 

Gondoskodtam a szövetségi nyilvántartások vezetéséről. 

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

számvizsgáló) munkájában, illetve végeztem gazdasági bizottsági feladataimat is. 

• Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére 2013/2014 tanévi túrák január, 

február, március havi programkiírásait elkészítettem, a túravezetőket előzetesen 

felkértem, két alkalommal diáktúrát vezettem. 

• XVI. Népek Tavasza Teljesítménytúra rendezésnek feladatait (előkészítő, megvalósító, 

rendezvényt követő záró) teljeskörűen intéztem. 

• Szövetségi honlap tartalmának karbantartásában közreműködtem. 

• B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviseletének éves esemény naptárában szereplő 

természetjáró programok versenykiírásait a kért időpontokban megküldtem. 

• A Földes Ferenc Gimnázium diákjainak iskolai közösségi szolgálat közös 

lebonyolításáról szóló Együttműködési megállapodás előkészítésében 

közreműködtem. Az önkénteseket heti rendszerességgel fogadtam, elsősorban a 

Népek Tavasza Teljesítménytúrához kapcsolódóan foglalkoztatásukról gondoskodtam. 

• A Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft.-vel (MIDMAR) való együttműködés 

kidolgozására történő megbeszélésén részt vettem, árajánlatot a túravezetői 

szolgáltatás nyújtására elkészítettem.  

• Herman Ottó Emlékév – Miskolc, 2014 programsorozattal kapcsolatban több 

alkalommal egyeztető megbeszélésen vettem részt Miskolc Mjv. Polgármesteri 

Hivatalának Kulturális és Vendégforgalmi Osztályán. Programsorozat összeállításában 

részt vettem, a Szövetség bemutatkozó anyagát összeállítottam az Önkormányzat által 

megjelentetett kiadványhoz. 

• Pályázatokkal kapcsolatos munkáim: 

►    NEA-MA-13-M-1365 Működési költség pályázat szerződésben rögzített feladatainak 

ellátása (bizonylatok záradékolása), szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése, 

benyújtása. 

►     Miskolc Mjv. Önkormányzatának Sport Mecénás Alapból biztosított támogatásával 

a „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással” c. pályázati beszámoló 

benyújtása.  

►        Miskolc Mjv. Önkormányzatának Idegenforgalmi Alapból biztosított támogatásával 

az „Erdőkerülő Ómassáról Ómassára” c. kiadvány pályázati beszámolójának 

benyújtása.  
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► 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” című, 

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 jelű pályázattal kapcsolatos elektronikus levelezések 

ügyintézése. Szerződéskötéshez kapcsolódó dokumentumok előkészítése. 

► Miskolc Mjv. Önkormányzatának Idegenforgalmi és Sport Mecénás Alap 

pályázatához való előkészületi munkák megkezdése. 

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

bevételek-kiadások jogcímek szerinti nyilvántartása, 2014. I. negyedévi gazdasági 

beszámolójának elkészítése, stb.).  

 

Miskolc, 2014. április 10. 
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