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Elnökségi ülés
2013. január 15.
Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1./ 2012. 11. 13-i és 2012. 11. 27-i elnökségi ülései határozatainak áttekintése.
2./ Beszámoló a Szövetség 2012. IV. negyedévi működéséről, programjairól,
gazdálkodásáról.
3./ Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek.
4./ Főtitkári beszámoló a 2012. IV. negyedévi tevékenységéről.
5./ Népek tavasza teljesítménytúra, Nagy-Milic Természetjáró Találkozó programok
előkészítése.
6./ Együttműködési megállapodás a Magyar Természetjáró szövetséggel.
7./ Elnökség 2013. I. félévi munkaterve.
8./ Egyebek.
Makár Richárd elnök köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az 5. napirendi pont kiegészül az Encián Kupa,
Kocsonyafesztivál előkészítési munkáival és a Városi Diáksport Szövetség túráival.
Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.
1.napirendi pont
Makár R.: az előző elnökségi üléseken hozott határozatok végrehajtása megtörtént
(mellékelve). A határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerültek.
Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
1/2013. sz. Határozat
A 2013. január 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan
elfogadta a 2012. november 13-i és 27-i elnökségi ülés határozatainak
végrehajtásáról készült beszámolót.
2. napirendi pont
Makár R.: elkészült a beszámoló a Szövetség 2012. IV. negyedéves működéséről,
programjairól, gazdálkodásáról (mellékelve).
Ha nincs kérdésetek kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
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2/2013. sz. Határozat
A 2013. január 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012. IV. negyedévi
működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót.
3. napirendi pont
Makár R.: a folyamatban lévő pályázatok állapota, pályázati lehetőségek
(mellékelve).
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a
beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
3/2013. sz. Határozat
A 2013. január 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan
elfogadja a pályázatok állapotáról szóló beszámolót.
4.napirendi pont
Bernáth M.: főtitkári beszámoló a 2012. IV. negyedévi tevékenységről (mellékelve).
Makár R.: ha nincs kérdés, szavazzunk elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
4/2013. sz. Határozat
A 2013. január 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan
elfogadja a 2012. IV. negyedévi főtitkári beszámolót.
5. napirendi pont
Makár R.: a Népek tavasza teljesítménytúrához már megkértük az engedélyt a
Környezetvédelmi Felügyelőségtől, válasz még nem érkezett.
Gyurák J.: nagyon nem támogatják a tömegrendezvényeket, ők sem tudják miért,
mégsem engedélyezik azokat. Kellene egy „B” terv, ha nem lesz engedély.
Makár R.: a szervezési előkészületekhez feladatterületeket határoztunk meg. Az
elmúlt években Marietta ezek közül sok terület koordinálását vállalta fel, ami nagy
megterheléssel jár, ezért most jelentkezőket kérnénk az egyes feladatkörök
munkáinak irányítására.
Bernáth M.: december elején telefonon előzetesen egyeztettem a Környezetvédelmi
Felügyelőség illetékes ügyintézőjével,akinek elmondása alapján az engedélyezés
folyamatban van. A Bükki Nemzeti Parktól érkezett válasz alapján rövid időn belül
határozatot hoznak. Január 15-e utáni ismételt telefonos megkeresést jeleztem
akkor, hogy pontosan nyomon követhessük, hogy hol tart az ügymenet. Holnap
ügyfélfogadási idő van, így felhívom őket.
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Makár R.:. koordináló személyek kellenek az engedélyeztetés, terepi feladatok,
előnevezés, rajt-célállomás, indítás-érkeztetés, díjazások, ellátás, adminisztráció
területekre. Az előnevezési nyomtatvány honlapos változatát megcsinálom, tartalmát
Mariettával már egyeztettük
Kérem és javaslom, hogy a terepi feladatok irányítását ismét Balkányi Ferenc lássa
el.
Balkányi F.: természetesen intézem.
Bernáth M.: az engedélyeztetési feladatokat Richárddal ellátjuk. Az ezzel
kapcsolatos tavalyi leveleket csak aktualizálnunk kell. Az Északerdő Zrt.-t
decemberben szintén értesítettük előzetesen. Ha kézhez kapjuk a Környezetvédelem
engedélyét, akkor azt szintén megküldjük. A Környezetvédelem határozata alapján
tudjuk majd intézni a Közterület használati kérelmet és a Rendőrség értesítését. A
kitűzők gyártását természetjáró körünk vállalja. A kitűzők papíralapjának
előkészítéséhez segítséget kérünk.
Makár R.: a kitűző szerkesztését természetesen most is vállalom. Az emléklap
intézésében is közreműködöm Mariettával.
Garadnay S.: az „Indítási – Érkeztetési” feladatokat vállalom.
Solczi Á.: ebben én is segítek Sanyinak.
Bernáth M.: az ellátással és szállítással kapcsolatban szeretném Demeter Lászlót
megkérdezni, hogy számíthatunk-e ebben ismét a közreműködésére, illetve tudja-e
vállalni a feladatterület koordinálását? Lugosi Jutkát szeretném megkérni, hogy a
zsíros kenyér brigád segítőit felkérje. Varmuzsa Rezsőt a gulyás elkészítésére fogom
felkérni.
Lugosi J.: természetesen szervezem az ellátáshoz szükséges segítőket.
Demeter L.: itthon leszek, így tudom vállalni a szállításhoz és ellátáshoz kapcsolódó
feladatok szervezését.
Makár R.: a Nagy-Milic találkozón az emléklapok, kitűzők előkészítését a korábbi
évekhez hasonlóan vállalom. A kitűzők gyártását Marietta biztosan megoldja. A
túravezetőket az elnökség majd felkéri, ha elkészül az útvonal meghatározás.
Balkányi F.: vállalom a szlovákokkal a kapcsolattartást, az útvonal meghatározást,
programkiírást.
Zárdai I.: a szlovák egyesületek honlapján már megjelent a kiírás, érdemes lenne
megnézni, ők milyen útvonalat jelöltek ki.
Bernáth M.: Kerekesné Kati szervezte korábban a buszrendelést, szeretném
megkérni, hogy előzetesen jelezze ezt a vállalkozónak.
Makár R.: az Encián-kupa megrendezéséhez terület választásra van szükség, mert
addig nem tudjuk megkérni az engedélyt, amíg nincs meg a versenyterület kijelölése.
Bernáth M.: Zsigmond Tibor, a Tájfutó Szövetség elnöke tavaly a Bánkút környéki
térképeket javasolta még.
Zárdai I.: javaslom Szarvaskút – Rejtek – Sugaró területrészt.
Garadnay S.: a tavalyi térképhez tartozó területnek csak egy részét használtuk a
versenyünk során. Ezt a térképet is használhatnánk idén. Így közelebb lennénk
tömegközlekedéssel jól megközelíthető területhez.
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Makár R.: megkérem Balkányi Ferencet a térképpel kapcsolatos ügyintézésre,hogy
vegye fel a kapcsolatot Zsigmond Tiborral, hogy az előbb említett területek
közül,melyekre tudna térképet biztosítani. Az engedélykérelmet adjuk be lehetőség
szerint jövő héten.
Balkányi F.: intézem.
Makár R.: február 22-23-24-én lesz a Kocsonyafesztivál, ahol a Zöld-sátorban
ingyenesen lenne lehetőségünk megjelenni. Tavaly az egyesületek nem igényelték a
megjelenési lehetőséget, függetlenül attól, hogy a Szövetség vállalta a területrész
díjának megfizetését. Mit gondoltok ebben az évben akarjuk-e, érdemes-e
kimennünk?
Bernáth M.: 2011-ben szerveztünk vetítettképes előadást, vetélkedőt, túrákat.
Mégsem volt nagy az érdeklődés. Tavaly túraszervezést ajánlottunk fel a Zöld
Kapcsolat Egyesület részére, de nem kaptunk felkérést. Javaslom, hogy az
egyesületeknek írjunk e-mailt, érdekli-e őket a lehetőség? Mivel minél hamarabb kell
válaszolnunk, hogy részt veszünk-e a Kocsonyafesztiválon, az egyesületek
válaszukat január 22-ig küldjék meg.
Bartók J.: szerintem lehetne összeállítani jó programot, valamilyen látványosság,
vagy tabló is feldobná részvételünket.
Garadnay S.: ha valamelyik egyesület jelentkezik, az állítson össze programot is.
Makár R.: a Városi Diáksport Szövetség két túrájához is – II. 09. és III. 09. – kért
tőlünk túravezetést. Egy rövidebb és egy hosszabb túrát készítünk elő, melyek
útvonalai még egyeztetés alatt vannak. E-mailben kiküldjük az egyesületeknek és a
már túravezetői adatbázisunkban lévő túravezetőknek a túravezetői felkérést.
6. napirendi pont
Makár R.: december 17-én továbbítottam az MTSZ levelét az együttműködési
megállapodással
kapcsolatban,
Szemán
László
és
Bernáth
Marietta
hozzászólásával. A választmányi ülésen is kiderült, nem tagnak, inkább partnernek
hasznosabb lenni, pl. a pályázatok szempontjából. Az együttműködési megállapodás
idei évre szól és a benne foglalt feladatok elvégzéséért a megállapodásban foglalt
díjazás jár. A feladatok többsége természetesen benne van az Alapszabályunkban
is, így többlet terhet nem ró ránk. Az együttműködéssel kapcsolatban időszakos
jelentéseket kell majd készítenünk. Van-e valakinek kérdése, észrevétele az
együttműködési megállapodással kapcsolatban?
Ha nincs, akkor szavazzunk elfogadásáról és aláírásáról.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
5/2013. sz. Határozat
A 2013. január 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan
elfogadja a Magyar Természetjáró Szövetséggel történő Együttműködési
megállapodás aláírását.
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7. napirendi pont
Bernáth M.: elkészült a Szövetség 2013. I. félévi elnökségi üléseinek munkaterve
(mellékelve). 2013.04.16.-án és 2013.07.16-án a megyei egyesületvezetők
meghívásával kibővített elnökségi ülést tartunk majd.
Makár R.: van-e valakinek észrevétele, kérdése? Ha nincs, kérem szavazzunk,
elfogadjuk-e a munkatervet.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
6/2013. sz. Határozat
A 2013. január 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a B.-A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. I. félévi elnökségi üléseinek munkatervét.
8. napirendi pont
Makár R.: a Heves Megyei Katasztrófavédelem válaszlevelében a Petőfi kilátó
ügyében kéri, hogy a rendelkezésünkre álló pénzügyi kimutatásokat,
megrendeléseket, szerződéseket mutassuk be a felújításokkal kapcsolatban.
Szemán L.: ha a tárgyalások irányában akarunk lépni, a meglévő iratokat be kell
mutatni.
Gyurák J.: úgy emlékszem, hogy mi végeztük a javításokat, felújításokat abban az
időben. A Vodafone-nak is mi adtunk hozzájárulást a felújításhoz.
Bernáth M.: 2006 óta intézem a Szövetség gazdasági ügyeit. Ezen időszak pénzügyi
bizonylatai biztosan meg vannak. A 2006 előtti bizonylatokkal csak részben
foglalkoztam, amikor a Szövetség pincéjében elhelyezésre került néhány korábbi év
anyaga. A legrégebbi időszak (1991-2002) bizonylatainak teljes körűségéről a
Szövetség pince helyiségében lévő iratok tételes átvizsgálását követően tudunk
nyilatkozni. Bízzunk benne, hogy minél több dokumentum a rendelkezésünkre áll.
Segítséget kérek az iratok átvizsgálásához.
Garadnay S.: szívesen segítek.
Sum A.: szóljatok és én is jövök.
Demeter L.: ha a bíróságon 5-10 ember tanúsítja, hogy társadalmi munkában
dolgozott a kilátó építésénél, vagy felújításánál, már bizonyítjuk is, hogy miénk a
kilátó. Le kellene ülni a Katasztrófavédelemmel, hogy mégis mit is akarnak.
Gyurák J.: szerintem kooperációban a Szövetség – Erdészet újította fel 1999-ben.
Lehet, hogy az Erdőgazdaság irattárában van erről valamilyen irat, utánanézek. De
jó lenne bármilyen dokumentum, bizonylat, újságcikk is.
Makár R.: kilátó ügyében természetesen egyeztettem már az MTSZ vezetésével is,
de ahhoz, hogy további lépéseket tehessünk kérem az elnökség felhatalmazását.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
7/2013. sz. Határozat
A 2013. január 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség felhatalmazza
Makár Richárd elnököt, hogy az MTSZ-en keresztül tegyen lépéseket a Petőfi kilátó
ügyében.
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Gyurák J.: tájékoztatlak benneteket, hogy a Bükki Nemzeti Parknak megküldjük
azon polgári természetőrök nyilatkozatait, akik Szövetségünkben adták le papírjaikat
az egységes továbbításra. Emellett felkérjük a BNPI-t, hogy 2013.02.26.-án tartson
tájékoztató előadást polgári természetőreink részére a természetvédelem és
természetjárás kapcsolatáról, a változásokról. Az biztos, hogy a tájékoztatót itt a
Teleki Kollégiumban tartjuk, de a teremfoglalással kapcsolatban az lenne a kérésem,
hogy II. 05-ig az egyesületek adják meg a résztvevők számát.
Bernáth M.: kaptunk egy elektronikus hírlevelet a Szikra Alapítványtól, melyben
szerepel egy támogatási projekt, ami 30 órás képzés keretében szervezés fejlesztő –
jogi, gazdasági és egyéb ismeretek megszerzését biztosítja civil szervezeteknek.
Jelentkezési határidő I. 17. Kérem Richárdot, hogy ezt minél hamarabb jutassuk el
tagegyesületeinknek.
Kerekesné Szűcs K.: február 02-án 1700 órától tartjuk éves közgyűlésünket, melyre
szeretettel várjuk elnök urat és az elnökséget is.
Makár R.: köszönjük a meghívást, részt veszek a közgyűlésen.
Bernáth M.: a Vasutasok Bálja II. 23-án lesz. Szokás szerint lesz vetélkedő, melyre
hagyományosan a Szövetség szokott felajánlani díjakat, pl.: kulcsosház
szálláslehetőség, Nagy-Milici túrán részvétel, Borsod-Miskolc turistaság története c.
könyv. Kérem, hogy ezt idén is támogassuk.
Makár R.: természetesen felajánljuk a díjakat. Marietta összeállította azok névsorát,
akik 2012-ben a Szövetség különböző rendezvényein, felkért túrákon, programokon
segítettek a szervezésben, lebonyolításban, pályázatírásban, illetve a Szövetség
valamely bizottságában munkát láttak el. A Népek tavaszát ezzel kapcsolatban nem
dolgoztuk fel, mivel azt az egyesületek egységes jutalmazásánál vettük figyelembe
(hollóházi szálláslehetőség). Javaslom megjutalmazását mindazoknak, akik fentiek
alapján segítették munkánkat. Két autóbuszos túránk is lesz, amin a kiemelkedő
segítői teljesítményt nyújtók térítésmentesen, a többi segítő pedig kedvezményesen
vehet részt. A két túra közül az elismerésben részesülők tetszésük szerint
választhatják az egyiket.
Hercegkút Önkormányzata pályázati pénzből szeretne gyalogos túravezetői
tanfolyamot szervezni 2013. júniusában, ehhez kérnek a Szövetségtől ajánlatot.
Garadnay S.: nagyon nehéz olyan embereknek túravezetői tanfolyamot tartani,
akiknek nincs kötödésük a turizmushoz, túrázáshoz. Ennyi idő alatt (5 alkalom?) nem
lehet elsajátítani az ismereteket, nálam ez erkölcsi korlátokba ütközik.
Szemán L.: lehet, hogy ők OKJ-s
dolgozhassanak ilyen munkakörben.

tanfolyamra

gondolnak,

hogy

utána

Garadnay S.: erről jó lenne még több információt szerezni, milyen jogosítvány kell
nekik, a mi képzésünk megfelel-e ennek?
Makár R.: felveszem az Önkormányzattal a kapcsolatot és jelzem az elvárásokat.
Van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele, hozzászólása, tájékoztatója? Ha nincs,
akkor köszönöm a részvételt és bezárom az elnökségi ülést.
kmf.
-----------------------------------jegyzőkönyvvezető

-------------------------------------elnök

