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Elnökségi Ülés 

2012. május 04. 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok: 
1./ 2012. május 20-i közgyűlés előkészítése 
2./ Egyebek  

 

Zárdai István elnök úr köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést. 
Ismerteti a napirendi pontokat és jegyzőkönyvvezetésre felkéri Bernáth Mariettát. 

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot. 

 

1. napirendi pont 

Zárdai I.: Ezen ponthoz kapcsolódóan megküldésre került mindenki részére a 
közgyűlés napirendje, mely szerint a javaslat az alábbi: 
A közgyűlés napirendje: 
1./ Az Elnökség beszámolója a 2011 évről, összefoglaló 2009-2011. közötti 
időszakról. 
2./ Gazdasági beszámoló a 2011 évről, összefoglaló a 2009-2011. közötti időszakról. 
3./ Közhasznúsági jelentés 2011 évről. 
4./ Számvizsgáló bizottság jelentése. 
5./ Fegyelmi bizottság jelentése. 
6./ 2012. évi gazdasági terv. 
7./ Kitüntetések. 
8./ Tisztújítás. 
9./ Egyebek. 

A közgyűlés helyszíne ismét a Teleki Tehetséggondzó Kollégium Iharos terme, 
melyet még februárban lefoglaltunk. Van-e valakinek kérdése, egyéb javaslata?  

Ha észrevétel nincs, akkor kérem szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a közgyűlésre 
javasolt napirendi pontokat. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

Az elnökség beszámolóját e-mailben megküldtem valamennyi elnökségi tag részére, 
javasoltok-e hozzá további kiegészítéseket? Ha nem, akkor tárgyaljunk a 2011 évi 
gazdasági beszámolóról, közhasznúsági jelentésről és a 2012. évi gazdasági tervről. 
Ezeket Bernáth Marietta elkészítette és előzetesen mindnyájunknak elektronikusan 
megküldte. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Ha nincs, akkor szavazzunk a elnökség 2011 évről szóló beszámolójának, a 2011 
évről szóló gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint a 2012 évi 
gazdasági terv közgyűlés elő történő előterjesztéséről. 
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Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

16/2012. sz. Határozat 

A 2012. május 4-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja és közgyűlés elé történő előterjesztésre javasolja a Szövetség 2011 évről 
szóló elnökségi beszámolóját, gazdasági beszámolóját, közhasznúsági jelentését, 
2012 évi gazdasági tervét. 

 

Zárdai I.: A kitüntetések napirendi ponthoz kapcsolódóan az előző elnökségi ülésen 
elfogadtuk Zsadányi József előterjesztését a B.-A.-Z. megye természetjárásáért 
emlékplakett kitüntetésre. Egyéb javaslatotok van esetleg, hogy kiknek a munkáját 
jutalmazzuk egy-egy könyvvel, oklevéllel, akik a Szövetség számos programjában, 
illetve mindennapi munkájában kiemelkedő segítségünkre voltak? 

 
Bernáth M.: Javasolni szeretném Csarnai Béláné, Gizikét, aki elnökségünk elmúlt 
éveiben továbbra is lelkiismeretesen, pontosan foglalkozott a természetjáró 
minősítések vezetésével, szövetségi programok megvalósításában kiemelkedő 
munkát végzett, és a technikai feladatokban is szívesen működött közre. Javaslom 
Garadnay Sándort, aki szintén számos szövetségi programban nyújtott kiemelkedő 
szervező és megvalósító munkát, közreműködött két partnerszervezet pályázati 
keretből történő 2012 évi túravezető képzése tavalyi előkészítésében, több év szünet 
után életre hívta a Szövetség bronzjelvényes túravezető képzését, valamint szerepet 
vállalt a Szövetség B.-A.-Z. megye természetjárásáért c. kiadvány szerkesztői 
munkájában. Az elnökség leköszönő tagjai közül pedig Kerekesné Szűcs Katalint és 
Balkányi Ferencet javaslom oklevél és könyvjutalomra. Katalint a Szövetség 
gazdasági bizottságában végzett munkájáért, valamint a szövetségi programok 
szervezési, előkészítői és megvalósításában nyújtott kiemelkedő munkájáért. 
Ferencet pedig a szövetségi programok szervezői, megvalósító munkáján 
túlmenően, a technikai munkák kiemelkedő koordinálásáért, valamint a Szövetség 
részére történő támogatások érdekében kifejtett közreműködéséért.  

A személyeken túlmenően jutalmazni javaslom mindazon tagszervezeteinket is, akik 
elnökségünk elmúlt 3 esztendeje alatt programjaink megvalósításához kiemelkedően 
nyújtottak segítséget. Ezen egyesületek: 

• Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 
• Diósgyőri Természetbarát Sport Klub 
• Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 
• Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 
• Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály 

 

Balkányi Ferenc: Van javaslatod az egyesületek jutalmazásának módjára? 
Jómagam javaslom egyrészt a kulcsosházaink bármelyikének térítésmentes 
igénybevételét teljes házfoglalásra. 
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Kerekesné Szűcs K.: A hollóházi kulcsosház messze van, vannak egyesületek, 
amelyek már többször is voltak ott. Nem lehetne esetleg valamilyen más díjazásban 
is gondolkodni? 

Bernáth M.: Lehet pl. 30.000 Ft értékű támogatás a jutalmazott egyesület valamely 
programjához. És minden díjazott egyesület döntse el, hogy melyiket választja. A 
támogatás felhasználását pedig kérjük előzetesen egyeztetni a Szövetség gazdasági 
bizottságával. A szállás felhasználásának határidejeként 2013. szeptember 30-at 
jelöljünk meg. 

Makár R.: Szerintem jó, hogy választási lehetőséget biztosítunk, ki-ki eldöntheti, 
hogy melyik számára a kedvezőbb.  

Zárdai I.: És valóban ezen egyesületek voltak azok, akik nagyobb létszámmal időről 
időre közreműködtek a programok kivitelezésében. Egyéb észrevétel, javaslat? Ha 
nincs, akkor szavazzunk a kitüntetésre javasolt személyekről és egyesületekről. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

17/2012. sz. Határozat 
A 2012. május 4-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja Csarnai Béláné, Kerekesné Szűcs Katalin, Bakányi Ferenc és Garadnay 
Sándor kiemelkedő munkájának elismeréseként oklevélben és könyvjutalommal 
történő kitüntetését.  
Elismerő oklevélben és a jutalmazott egyesület választásának megfelelően a 
Szövetség bármelyik kulcsosházának két éjszakára, 2013. szeptember 30-ig történő 
felhasználási határidővel való használatát, vagy az adott egyesület valamely 
programjának a Szövetség gazdasági bizottságával előzetesen egyeztetendő 30.000 
Ft értékű támogatásával jutalmazza a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületét, a 
Diósgyőri Természetbarát Sport Klubot, a Kazincbarcikai Természetbarát 
Egyesületet, a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületet, a Miskolci Vasutas 
Sport Club Természetjáró Szakosztályát. 

Zárdai I.: A tisztújítással kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a Jelölő 
bizottság elnöke, Kovács László családi elfoglaltság miatt most sajnos nem tud részt 
venni, de e-mailben elküldte tájékoztatását, melyet most szeretnék ismertetni. 
(mellékelve). A Jelölő Bizottság tehát sikeresen elvégezte munkáját, minden 
tisztségre sikerült jelöltet találni. Kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor térjünk rá a 
másik napirendi pontra. 

 

2. napirendi pont 

Zárdai I.: Van-e valakinek ezen napirendi pontban előterjesztenivalója, bejelentése? 
Ha nincs, akkor megköszönöm ezen elnökség utolsó ülésén való részvételt, a 
Szövetség munkájában történő aktív közreműködést. Mindenkinek további sikereket 
kívánok, az elnökségi ülést bezárom.  

kmf. 

 

 ------------------------------------   -------------------------------------- 


