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Alelnöki beszámoló 
2016. I. negyedévi tevékenységről 

  
Az Alapszabály szerinti működésnek, valamint a természetjárás népszerűsítésének segítése 
érdekében 2016. I. negyedévben is eleget tettem vállalt kötelezettségeimnek. Folytattam 
mindazon tevékenységeket, melyeket a megelőző időszakban is elláttam, illetve tudásomhoz 
mérten az újabb feladatokat is törekedtem pontosan és rugalmasan megoldani. 

 Előkészítettem a 2016.01.29-i közgyűlést, gondoskodtam a jegyzőkönyv elkészítéséről, 
a határozatok nyilvántartásáról, mindezek közzétételéről. Gondoskodtam az 
Alapszabály módosítással kapcsolatos - Miskolci Törvényszék felé benyújtandó – 
változás bejelentésről. 

 Teljesítettem a szövetségi nyilvántartások vezetését, elkészítettem az önkormányzatok 
felé havonként teljesítendő idegenforgalmi adóbevallásokat; továbbá a Központi 
Statisztikai Hivatal felé teljesítendő adatszolgáltatásokat. 

 Együtt- és közreműködtem a szövetségi szakbizottságok (technikai, oktatási, 
kulcsosház, túramozgalom) munkájában. Emellett teljes körűen intéztem a Szövetség 
gazdasági ügyeit (számlázások, banki utalások, bevételek-kiadások jogcímek szerinti 
nyilvántartása, 2016. I. negyedévi gazdasági beszámolójának elkészítése, 2015. évi 
záró leltárak elvégzésében való közreműködés, stb.).  

 Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére 2015/2016 tanévi túrák január, 
február, március havi programszervezései (kiírások elkészítése túravezetők felkérése, 
túravezetés, egyéb adminisztráció). 

 XIX. Népek Tavasza Teljesítménytúra rendezésnek feladatai (előkészítő, megvalósító, 
rendezvényt követő záró) teljes körű ügyintézése. 

 XI. Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó előkészítő feladataiban való 
közreműködés. 

 „TESZEDD kelet-bükki turistautakon” program előkészítésében való közreműködés. 
 Pünkösdi Jelzőfestő tábor előkészítésében való közreműködés. 
 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 készített pályázat (Gyalogtúrázók XXII. Országos 
Találkozója) megvalósításáról szakmai és pénzügyi beszámoló készítése. 
►  Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatal által történő felhívás alapján az Idegenforgalmi 
Alapból elnyerhető támogatásra készített pályázat (Gyalogtúrázók XXII. Országos 
Találkozója) szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése. 
►  „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. 
►  A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati felhívására NEA-MA-16-M-1704 
azonosítószám alatt pályázat készítése, beadása. 
► A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati felhívására NEA-MA-16-SZ-0984 
azonosítószám alatt pályázat készítése, beadása. 
► A Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Sport Mecénás Alap 
felhívására pályázat készítése a 2016.12.03-i Mikulástúrához kapcsolódóan. 
► A Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Környezetvédelmi Alap 
felhívására pályázat készítése. 
 

Miskolc, 2016. április 10. 
 Bernáth Marietta alelnök 


