Elnökségi Ülés
2013. május 07.
Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1. 2013. május 25-i közgyűlés előkészítése
2. Egyebek
Makár Richárd elnök úr köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést.
Ismerteti a napirendi pontokat.
1. napirendi pont
Makár R.: a május 25-i közgyűlésre elkészült a meghívótervezet, melynek
ismertetném napirendi pontjait. Előkészítettük a Szövetség 2012. évi
gazdálkodásáról szóló jelentést és a közhasznúsági mellékletet. Az elnökség
beszámolójának alapját a minden negyedévet követő elnökségi üléseken is
ismertetett és elfogadott működésről és programokról szóló beszámolók képezik.
Mindenki megkapta az adatokat e-mailen, ha van hozzászólás, kérem jelezzétek.
Balkányi F.: javaslom, hogy a közgyűlési meghívó 2. napirendi pontjánál másképpen
fogalmazzunk. Itt csak a 2012. évi gazdálkodásról szóló egyszerűsített beszámoló és
közhasznúsági melléklet ismertetése szerepeljen, majd a 3. napirendi pontban pedig
a Számvizsgáló Bizottság jelentése után történik ezek elfogadása.
Makár R.: kérem szavazzunk ezzel a kiegészítéssel elfogadjuk-e a közgyűlés
napirendi pontjait?
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
Makár
R.:
ismertetem
a
Szövetség
2012.
évi
gazdálkodásának
eredménykimutatását, valamint a 2013. évi pénzügyi tervet (mellékelve). A pénzügyi
tervnél vegyük figyelembe, hogy 2013. évi bevételi forrásaink esetén jelentős
csökkenéssel kell számoljunk a tavalyi évhez képest. Csökkent a működési
költségeinkre jóváhagyott támogatás, az időjárás miatt jelentős bevételkiesésünk van
a Népek tavasza teljesítménytúra nevezési díjából. Nem számíthatunk a Petőfi kilátó
bérleti díjára sem. Ami a bevételeink oldalát emeli, azok is a 2012. év végén befolyt,
de el nem költött támogatások, mint pl. az ÉMÁSZ A Jövőért Alapítvány 900 e Ft
értékű támogatása, illetve szintén a tavalyi évben kapott és idén január-február
hónapokban felhasznált 95 eFt értékű működési költség támogatás. Kulcsosházaink
első négy havi forgalma sem kecsegtet egyelőre kiemelkedő bevételi lehetőséggel.
A Költségek, ráfordítások lapon a kulcsosházak, versenyek, értekezletek, technikai
munkák ráfordításai szerepelnek. A szolíd bevételek és a költségek alacsony szinten
való tartása mellett 703 eFt eredményt sikerülhet elérnünk, azonban pénzkészletünk
a tervek szerint 231 eFt csökkenést fog mutatni a tervben részletezettek miatt.
Bernáth M.: a korábbi évekhez képest nehezebb volt az idei költségvetési terv
összeállítása. Több bizonytalan elem is van benne, mint pl. a kulcsosházak
üzemeltetése. Kis bevételi forgalom mellett annak is örülnünk kell, ha az üzemeltetési
kiadásokat finanszírozni tudjuk belőle. 2007-2009 között jelentős, 2 millió Forint feletti
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összeget fordítottunk felújításra. Tulajdonképpen ezen befektetések sem térültek
még meg és Ómassán már megint költeni lehetne a vizesedés okozta problémák
elhárítására, a kerítés felújításra, Hollóházán sok kívánnivalót hagy maga után a
szociális blokk részlege, a nyílászárók, a falakat is lehetne festeni. Tulajdonképpen a
2006.-2011.közötti működési költség pályázatokból elszámolt támogatási
összegeknek köszönhető, hogy a házak üzemeltetését pici pozitív eredménnyel
hoztuk. Azonban az utóbbi két év működési támogatásainak összegei jelentősen
lecsökkentek. Sőt sem 2012-ben, sem idén nem is fedezi a kapott támogatás teljes
egészében működési kiadásainkat, azaz ezekre is valamilyen forrást kell találjunk. És
ebben most nem segít az elmaradt Népek tavasza nevezési díjbevételünk sem. Az
SZJA 1% felajánlások összege is jelentősen visszaesett a tavalyi évben. Továbbra is
csak a szigorú gazdálkodás jelenthet talpon maradást, illetve az elmúlt években elért
megerősödött állapot fenntartását.
Makár R.: lehetne a felújításokra költeni, de inkább várjunk ezzel, míg nem látjuk,
hogyan alakulnak a tényleges bevételek.
Van-e még valakinek hozzáfűznivalója? Ha nincs, kérem szavazzunk elfogadjuk-e a
Szövetség 2012. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót, a
közhasznúsági mellékletet, a 2013. évi gazdasági tervet és a közgyűlés elé
terjeszthetjük-e?
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
18/2013. sz. Határozat
A 2013. május 07-én megtartott elnökségi ülés határozata alapján a Szövetség 2012.
évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és
a Szövetség 2013. évi gazdasági tervét az elnökség elfogadja és a Közgyűlés elé
történő terjesztését javasolja.

Makár R.: Térjünk rá a kitüntetésekre. Javaslat érkezett Csendes Gyula személyére
(mellékelve) a „B.-A.-Z. megye 2012. év természetjárója” címre. 2012. évi teljesített
pontszáma: 3860,1 pont. A „B.-A.-Z. megye Természetjárásáért” emlékplakettre
Kerekesné Szűcs Katalint javasolja a DTSK elnöksége. A előterjesztett személyekre
történő javaslattevő jegyzőkönyveket e-mailben előzetesen megküldtük, ezeket így
nem ismertetem. (mellékelve).
Ha mindenki átnézte a jelöltekre érkezett javaslatokat, kérem szavazzunk a cím
odaítéléséről és a Közgyűlés elé terjesztésről.
Szavazás eredménye: Csendes Gyula
Kerekesné Szűcs Katalin

igen: 6, nem: 1, tartózkodik: 0
igen: 7, nem: 0, tartózkodik: 0

19/2013. sz. Határozat
A „B.-A.-Z. megye 2012. év természetjárója” címet Csendes Gyula túratársunknak, a
„B.-A.-Z. megye Természetjárásáért” emlékplakettet Kerekesné Szűcs Katalin
túratársunknak ítélte az elnökség és a Közgyűlésen adja át.
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2. napirendi pont
Makár R.: a Cserépváraljáért Alapítvány rendes tagként kéri felvételét a
Szövetséghez. Együttműködési Szerződést kötöttünk velük, túráikhoz túravezetőket
biztosítunk.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk arról,
hogy a Cserépváraljáért Alapítványt rendes tagként felvegyük-e?
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
20/2013. sz. Határozat
A 2013. május 7-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú
szavazással elfogadja a Cserépváraljáért Alapítvány rendes tagként történő
felvételét.
Makár R.: Már az előző pontban beszéltünk a Petőfi kilátó bérleti díjának
elmaradásáról. A Vodafone Zrt. a fizetési felszólítás kézhezvétele után telefonon
megkereste Mariettát, hogy kérik a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetését, melyet levélben is megküldenek nekünk. Ezt az elnökségi ülés
napirendi pontjainak megküldéséig írásban még nem kaptuk meg, ezért nem is
tudtuk továbbítani levelüket az elnökség felé, azonban a mai napon kézhez vettük
levelüket, melyet először ismertetni szeretnék.
Gyurák J.: lehet, hogy egy háromoldalú szerződés lenne hosszú távon a megoldás?
Bele kell fogalmazni, hogy senki nem követelhet a másiktól semmit.
Szemán L.: érdekes, hogy a Katasztrófavédelem már üzemeltetőnek, tulajdonosnak
tekinti magát. Fel kell kérni ügyvédnőt egy válaszlevél megírására. Igaz, hogy
nincsenek a tulajdonról papírjaink, de a mai napig sajátunknak tekintjük a kilátót, mi
úgy gondoljuk, hogy az a miénk!
Nagy L.: ezt a kilátót éveken keresztül mi újítottuk fel, mi tartottuk karban, most is jó
állapotban van. Ha átveszik mi lesz az állagmegőrzéssel?
Gyurák J.: a Katasztrófavédelem még nem válaszolt a levelünkre, ezt meg kellene
várni. A válaszlevelünkbe pedig mindenféleképpen fogalmazzuk bele, hogy a kilátót
a sajátunknak tekintjük, hogy senki nem követelhet a másiktól semmit, és kérdezzünk
rá, hogyan folytatódik a kilátó állagmegőrzése.
Makár R.: Most először a Vodafone Zrt. levelét kell megválaszoljuk. Kérem, hogy
arról döntsünk,hogy közös megegyezéssel megszüntetjük-e a Vodafone Zrt.-vel
korábban kötött szerződést, tekintettel arra, hogy a kilátó tulajdonjogának
rendezésére a bérleti szerződésben megfogalmazott feltétel nem teljesült.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

21/2013. sz. Határozat
A 2013. május 7-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú
szavazással elfogadja a Vodafone Zrt.-vel kötött bérleti szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését.
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Makár R.: az MTSZ néhány nappal ezelőtt e-mailen küldött egy dokumentációs
anyagot a turistautak jelzésfestésével kapcsolatban.
Balkányi F.: igen, kérik, hogy személyesen regisztráljanak azok, akik önállóan
festenek útjelzéseket, kérjék az útjelző vezetői minősítést, adjuk meg, mely
útvonalakat szeretnénk felújítani. Nálunk eddig a Szövetség irányította és fizette
ezeket a munkákat. Szerintem csak az én nevemet kellene megadni és küldeni egy
tájékoztatót, hogy nekünk ezekre a munkákra van jól szervezett megyei csapatunk és
a megyei Szövetség továbbra is ellátja a koordináló feladatkört.
Garadnay S.: szerintem nem egy fő nevét kellene megadni, több embert kell beírni,
aki vállal ilyen feladatot. Azt kell tudatosítsuk az MTSZ-ben, hogy igenis nálunk jól
szervezett a turistautak jelzésfestése és minden évben folyamatosan gondoskodunk
az utak karbantartásáról.
Sum A.: lehet, hogy csak adatgyűjtésről van szó.
Szemán L.: meg kell írni nekik, hogy a B.-A.-Z. megyei turistautak karbantartását
továbbra is a Szövetség szeretné végezni és fel kell sorolni az eddigi munkáinkat.
Makár R.: rendben, akkor megkérjük Balkányi Ferencet – mint technikai vezetőt –,
legyen a kapcsolattartó. Személyenként kell megkeresni az embereket és utána
regisztrálni a neveket. Mindenki mellé a szövetséget kell írni, nem az egyesület
nevét.
Balkányi F.: erre az évre a Cserehát útjainak felújítását terveztük. Javaslom ezt az
MTSZ-nek megküldeni. Ezen kívül van még egy 32 km-es szakasz, melynek a
festéséről már elkészült a tervezet. Ez maradjon meg itt nekünk. Vállalhatunk többet
is, ha lesz rá pénz.
Makár R.: Feri végezze el az igényfelmérést, és az egyesületeket is értesítenünk
kell.
Szavazzunk arról, hogy Balkányi Ferenc technikai vezetőt bízzuk meg a
kapcsolattartással és az MTSZ által kért jelzésfestés útvonalhoz a Csereháti
szakaszt adjuk meg, mi pedig megyei szinten a 32 km-es szakaszt újítjuk fel.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
Bernáth M.: a május 11-i diáksport szövetségi túrára már 3 iskola nevezett 80 fővel.
A létszám még növekedni fog, hiszen csütörtökig tart a jelentkezési határidő, ezért
további túravezetők jelentkezését várjuk. Már a legutóbbi túránk is népszerű volt, 100
feletti létszám vett részt.
A 2013. évi működési költség pályázatunk 350 eFt támogatásban részesül. Az EPER
rendszer szerint a szerződéskötés folyamatban van, ezzel kapcsolatban a
szerződéskötési dokumentumokat a mai napon vettük kézhez, melyeket 15 napon
belül kell a szükséges mellékletekkel visszajuttatni. Szerződéskötést követően utalják
a támogatást, tekintettel arra, hogy pályázatunk előfinanszírozott. A költségvetést
módosítani kell, mivel a megítélt támogatás jóval kevesebb (kb. 16%-a) az eredetileg
igényeltnél.
Megérkezett az Encián-kupa engedélyező határozata. A létszám max. 70 fő lehetett
volna és a résztvevők számára a tájékozódási feladatokat úgy kellett volna
kialakítani, hogy azok a meglévő erdészeti és turista utakon megoldhatóak legyenek.
A meglévő utakról letérni tilos. Jó döntés volt, hogy a korábbi elnökségi ülésen az
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Encián Kupa törlése mellett döntöttünk, hiszen ilyen engedély és előírások mellett
nem tudtuk volna tartani a verseny korábban megszokott színvonalát és ráadásul az
országos versenyszabályzat által támasztott követelményeknek sem feleltünk volna
meg.
Jármy István telefonon hívott a mai napon, hogy a korábban támogatott Zemplén
Kupát ebben az évben is támogatjuk-e, hiszen ez most a XV. rendezvényük lesz és
támogatási forrásaik jelentősen leapadtak, minden kis összegnek örülnének.
Tájékoztattam, hogy ebben az elnökség hozhat határozatot, a kérést ülésünkön
előterjesztem. Itt szeretném megjegyezni, hogy tavaly 9 egyesület kapott a kiemelt
eseménynaptárban szereplő rendezvényeik egyikére programonként 150 db kitűző
támogatást. A Sárospataki Elektromos Sport Egyesület ezzel egyenértékű
éremtámogatást kapott. Tavaly jelentős eredményünk született a Népek tavasza
teljesítménytúra nevezési díjából és a kapott támogatásnak köszönhetően, így volt
szabad forrás. Azonban mint korábban említettem az idei évben még szorosabban
kell fogjuk gazdálkodásunkat a felsorolt okok miatt.
Szemán L.: javaslom, hogy ebben az évben csak azok kapjanak támogatást, akik az
Országos Bajnokság keretében benevezett tájékozódási túraversenyt rendeznek. A
teljesítménytúrák nagyobb részvételi arányúak, azoknak illik eltartani magukat,
azonban a tájékozódási versenyek szűkebb bevételi lehetőséggel bírnak és emellett
pedig a kiadásaik is fajlagosan nagyobbak. A Sárospataki Elektromos Sport
Egyesületen kívül a TSC rendez, ha jól tudom ilyen versenyt. Ebben az évben ezen
két egyesület egy-egy rendezvényét támogassuk 7500-7500 Ft értékben éremre és
oklevélre fordítható támogatással.
Makár R.: ez jó javaslat, szavazzunk.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
22/2013. sz. Határozat
A 2013. május 7-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú
szavazással elfogadja a Sárospataki Elektromos Sport Egyesület és a Tiszaújvárosi
Sport Klub Természetjáró Szakosztályának idei évi egy-egy tájékozódási
versenyének - 7500-7500 Ft értékű érem- és oklevél beszerzésre fordíthatótámogatását.
Bernáth M.: a Hollóházi kulcsosházat gyerekek táboroztatására szeretné kivenni egy
dorogi iskola nyáron 22 főre és 5 éjszaka időtartamra. Természetesen több
szálláshelyet is megkeresnek. Mivel a mi házunk elég messze van, éppen ezért a
megközelíthetőség is hátrányos a mi helyzetünkben. Ráadásul 5 napra jönnének. Az
árral tudnánk vonzóbbá válni. Egyébként 1.500 Ft/fő/éj áron+IFA kínáljuk nyári
időszakban a szálláslehetőséget.
Gyurák J.: Javaslatom 1.000.- Ft/fő/éjszaka + IFA.
Makár R.: Más valakinek észrevétele, javaslata? Ha nincs, akkor szavazzunk, hogy
elfogadjuk-e ezt az eseti kedvezményes árat?
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
Gyurák J.: május 14-én lesz a Polgári Természetőr vizsga az Ady Endre Művelődési
Házban. A BNPI-vel való kapcsolattartás miatt Szemánné Máté Katalinnal
képviseljük a Szövetséget.
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Makár R.: további hozzászólás, észrevétel? Ha nincs, akkor megköszönöm a
részvételt és bezárom az ülést.
kmf.
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