Elnökségi ülés
2010. szeptember 08.
Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1) Petőfi kilátó karbantartása, felújítása
2) Őszi megyei vezetői értekezlet
3) Kulcsosházak üzemeltetésének kérdései (fűtési szezon, ill. szilveszteri időpont
szállásdíja, hollóházi gondnok foglalkoztatása)
4) Rákóczi túramozgalom jelvény beszerzése
5) Zemplén Kupa Tájékozódási verseny támogatása
6) Egyebek
Zárdai István elnök: üdvözli a megjelenteket és ismerteti a napirendi pontokat.
1. napirendi pont
Bernáth M.: helyszíni állapotfelmérést elnök úr készített júliusban. Ez alapján
árajánlatot kértünk az Északerdő Zrt-től, mely a teljes felújítást tartalmazta.
Tekintettel a magas ajánlati összegre ezt követően újabb árajánlatok bekérése
következett a legsürgősebbnek ítélt munkák elvégzésére (árajánlatok mellékelve). Az
Északerdő Zrt-től szintén kértünk a szűkített tartalomnak megfelelően ajánlatot, erre
azonban nem kaptunk választ.
2010. 08. 31-én tájékoztatót kaptunk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságától
(melléklet), melyben felhívják a figyelmünket a kilátó állapotára. 2010. 09. 01-én
felhívtam a B.N.P. ügyintézőjét Becsei Ferencet és tájékoztattam, hogy a Szövetség
tervezi a kilátó felújítását, illetve 09. 04-én a kilátót a balesetek elkerülése érdekében
lezárjuk, és ezt írásban megküldjük részükre. 09. 04-én a kilátó általunk lezárásra
került, erről szóló tájékoztató levelünket a B.N.P. Igazgatóságra 09. 08-án ajánlott
levélben (fotókkal dokumentálva) megküldtük.
Több helyről kértünk részletes árajánlatot a felújításra, nézzük át és válasszuk ki a
legmegfelelőbbet.
Balkányi F.: olyan megoldás kell, ahol a felújítás után a festés is el lesz végezve.
Kell, hogy legyen a Szövetségnek pénze a kilátó felújítására.
Zárdai I.: úgy látom az Abaúj-Trió Kft. ajánlatában minden benne van, az ár is
korrekt. Javaslom elfogadásra.
Szavazás eredménye: javaslat egyhangúlag elfogadva.
1. sz. Határozat
A 2010. szeptember 08-án megtartott elnökségi ülés határozata alapján a Petőfi
Kilátó felújítási munkálataival az Abaúj-Trió Kft-t (Abaújszántó, Béke u. 45.,
ügyvezető: Benedek Mihály) bízzuk meg. Szerződéskötés előkészítéséért felelős
Bernáth Marietta főtitkár.
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2. napirendi pont
Zárdai I.: az őszi megyei vezetői értekezlet Hollóházán, 2010. október 16-17-én lesz.
Bernáth M.: először szeretném felolvasni a tervezett programokat, ha valakinek
kiegészítenivalója, más elképzelése van kérem jelezze (melléklet). A meghívókat a
tagszervezetek vezetőinek szeptember 17-ig megküldjük, kérve őket, hogy
akadályoztatásuk esetén a helyetteseikről lehetőség szerint gondoskodjanak.
Zárdai I.: a tervezett programok jók, küldjük ki a meghívókat a tagszervezeteknek.
Az értekezleten résztvevő egyesületvezetők vagy helyettesük által fizetendő
költségtérítésként 2.000 Ft/fő összeget javaslok. (étkezéshez való hozzájárulás).
Fennmaradó szabad szálláshely esetén hozzátartozókat 4.000 Ft/fő befizetése
esetén tudjuk fogadni. Utazás egyénileg. A jelentkezési határidő: 2010. október 05.,
amit jó lenne betartani, mert csak utána tudjuk az ebédeket megrendelni.
Szavazás eredménye: javaslat egyhangúlag elfogadva
2.sz. Határozat
A 2010. szeptember 08-án megtartott elnökségi ülés határozata alapján az Őszi
megyei vezetői értekezlet programja és a résztvevők által fizetendő költségtérítés
összege 2.000 Ft/fő (egyesületvezető, vagy helyettese), illetve 4.000 Ft/fő (más
résztvevők) elfogadásra került.
3. napirendi pont
Bernáth M.: újra foglalkoznunk kell a kulcsosházak üzemeltetésével, hiszen
kezdődik a fűtési szezon. Hollóházán vannak inkább problémák, nagyon kevés a
vendég. 2010. december 30-ig szerintem mindkét háznál maradjon az előző fűtési
szezonban meghatározott 1.500.- Ft/fő + IFA szállásdíj, figyelembe véve a minimális
vendéglétszámkorlátot. A szilveszteri időpont szállásdíja Ómassán 25.000.- Ft/éj/ház,
Hollóházán 50.000.- Ft/éj/ház legyen. Ez a tavalyi évivel megegyező összegű. Akkor
mindkét házat sikerült kiadnunk. A 2010. 07. 31-i bevétel-kiadásokat tekintve az
ómassai kulcsosháznál pozitív az egyenleg, ellenben Hollóházán veszteség
mutatkozik. Mivel továbbra is nagyon csekély a szálláshelyek iránti érdeklődés, ezért
a hollóházi gondnoknő foglalkoztatására más megoldást kell keresnünk.
Zárdai I.: Javaslom, hogy vendégforgalom esetén alkalmanként fizessünk 2.000 Ftot, eseti munkákra (kaszálás, nagytakarítás stb.) pedig külön, előre történt
egyeztetés alapján.
Szavazás eredménye: javaslat egyhangúlag elfogadva.
3.sz. Határozat
A 2010. szeptember 08-án megtartott elnökségi ülés határozata alapján a hollóházi
kulcsosház gondnoka a 2010. szeptember 01-től 2011. március 31-ig terjedő
időszakra a 2.000.- Ft/alkalom munkadíjat, és az előre egyeztetett takarítási, vagy
eseti munkákra külön díjazást kap.
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4. napirendi pont
Bernáth M.: Kerekesné Szűcs Katalintól tájékoztatást kaptunk, hogy a Rákóczi
túramozgalom jelvényei elfogytak, utána kellene rendelni. Régebben a Vésnök Kft.
készítette ezeket a jelvényeket. Két helyről kértünk árajánlatot. A Vésnök Kft. (ez egy
budapesti cég) 200 db rendelése esetén 570 Ft/db, 300 db rendelése esetén 515
Ft/db bruttó áron tudja vállalni a kitűzők elkészítését. Egy miskolci vésnöktől is
kaptunk személyes megkeresés alapján ajánlatot. Sajnos csak magas áron (1.200
Ft/db) áron tudja vállalni, így helyben bár egyszerűbb lenne a beszerzés, mégsem
választhatjuk ezt a megoldást.
Zárdai I.: az 515.- Ft/db árat jónak ítélem meg, javaslom, hogy 300 db-ot rendeljünk
meg belőle. Az igazolófüzetért+ jelvényért eddig 550 Ft-ot kellett összesen fizetni,
javaslom, hogy ezt az összeget 650 Ft-ra emeljük.
Szavazás eredménye: javaslat egyhangúlag elfogadva.
4.sz. Határozat
A 2010. szeptember 08-án megtartott elnökségi ülés határozata alapján a Szövetség
300 db Rákóczi túramozgalom jelvényt megrendel bruttó 515 Ft/db áron. A
túramozgalom igazolófüzetért és jelvényért a teljesítők által fizetendő összeg 650
Ft/db.
Balkányi F.: jövő héten megyek Budapestre, egyúttal ezt is elintézhetem, ha
Marietta megírja a megrendelést.
5. napirendi pont
Balkányi F.: a Sárospataki Elektromos Sport Egyesület azzal a kéréssel fordult
hozzám, hogy a Zemplén Kupa tájékozódási versenyre kérnének 12.800.- Ft
támogatást. Ebből vásárolnák meg a 18 db arany, 18 db bronz és 18 db ezüst érmet
+ szalagot. Mindannyian tudjuk, hogy a túraversenyeknek nagyobb a költsége, mint a
bevétele.
Bernáth M.: Az idei évben rendezett tájékozódási versenyeket, pl. Hollós Kupa
esetenként 100-120 db kitűző elkészítésével támogattuk. Ez önköltségi áron
számítva kb. 6000 Ft támogatási összegnek felel meg. Véleményem szerint ebben
az esetben is ilyen mértékű támogatást kellene nyújtanunk.
Balkányi F.: Ha az elnökség elfogadja a támogatást, akkor az érembeszerzést
elvállalom.
Zárdai I.: Javaslom, hogy a Sárospataki Elektromos Sport Egyesület Zemplén Kupa
tájékozódási versenyének megrendezéséhez 6.000 Ft összegben érembeszerzésre
támogatást kapjon.
Szavazás eredménye: javaslat egyhangúlag elfogadva.
5.sz. Határozat
A 2010. szeptember 08-án megtartott elnökségi ülés határozata alapján a
Sárospataki Elektromos Sport Egyesület Zemplén Kupa tájékozódási versenyének
megrendezéséhez 6.000 Ft összegben kap támogatást érembeszerzésre.
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6. napirendi pont
Balkányi F.: először szeretnék beszámolni a turista útjelzés felújításáról. Nagyon
sokan befejezték a munkákat, az ellenőrzéseken eddig nem találtunk kirívó hibákat.
Megkerestek az ÉMÁSZ-tól, hogy csapatépítés gyanánt vállalni akarnak
útjelzésfestést. Írtam egy tervezetet (melléklet), ez majd még kidolgozásra kerül, de
úgy gondoltam, hogy minden csoport mellé kellene egy turista is, aki ismeri a
helyszíneket.
Makár R.: a Majális park körül végezzük új szakaszok festését, melynek során azt
tapasztaljuk, hogy sok út jó, de találtunk olyat is, amelyik nem visz sehová. Ezekről
tájékoztatást fogunk adni, hogy figyelembe lehessen venni a következő
jelzésfestésnél.
Zattler Sz.: a honlapunkon meg lehetne jelentetni, hogy a kulcsosházak mikorra
vannak lefoglalva. Könnyebb lenne követni.
Az új honlap még nincs kész, de ebben a hónapban meglesz, lehetnének rajta
fényképek is.
El kellene dönteni, hogy decembertől melyik szolgáltatóhoz menjünk át, melyiknek
jobbak a kondíciói. Amelyiknél most vagyunk nem a legjobbak a szolgáltatásai, alig
tudjuk kihasználni.
Bernáth M.: a 43. Friedenswanderung rendezvényen való túravezetésünk jól
sikerült, helytálltunk, a honlapunkon rajta van az erről szóló híradás és köszönet.
Kint voltunk szeptember 04-05-én a Zsongó Lillafüred rendezvényen, mely szintén
sikeresnek mondható. Részvételünket a rendezvény szervezőbizottsága nevében
Jászka Erika megköszönte, mi pedig természetesen a lehetőséget. A rendezvényen
való megjelenésünkről készült beszámoló és köszönet a honlapon szintén
hamarosan megtekinthető.
A működési költség támogatásra készült pályázatunk szerződéskötés alatt van, míg
az Északi Tájakon folytatására beadott, valamint a Szövetségünket és
tagszervezeteinket bemutató kb. 40 oldalas kiadvány megjelentetésére beadott
pályázatunk elbírálás alatt van. Szintén elbírálás alatt van a Miskolc város
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Alapjához benyújtott Mikulástúra
megrendezéséhez beadott pályázatunk.
A benyújtott új Alapszabály elfogadásra került, jogerőre emelkedett, az erről szóló
végzést megkaptuk.
Értesítést kaptunk az APEH-tól, hogy 2010. rendelkező évben a 2009 évi SZJA 1 %ának felajánlásakor a felajánlott összeg várható nagysága 92.392 Ft. Ezen összeg
kiutalásához szükséges Adatlapot az APEH részére határidőben megküldtük.
Zárdai I.: végezetül szeretnélek tájékoztatni benneteket a Magyar Természetbarát
Szövetség legutóbbi Elnökségi üléséről (melléklet).
Ha nincs több kérdés, észrevétel, akkor köszönöm a részvételt és bezárom az ülést.
kmf.
……………………………………..

Jegyzőkönyvvezető

………………………………………..

Elnök

