Jegyzőkönyv

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kibővített elnökségi ülésén Miskolcon, az
Ökológiai Intézet Kossuth u. 13. alatti hivatalos helyiségében 2015. január 20-án.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Makár Richárd: Köszöntötte az elnökség tagjait és a megyei tagszervezetek megjelent
képviselőit. Ismertette a napirendi pontokat.
1./ 2014.11.11-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése.
2./ Beszámoló a Szövetség 2014. IV. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról.
3./ Alelnöki beszámoló a 2014. IV. negyedévi tevékenységéről.
4./ Beszámoló pályázatok állapotáról.
5./ HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)
6./ Népek tavasza teljesítménytúra, Nagy-Milic Természetjáró Találkozó és egyéb első félévi
szövetségi programok előkészítése.
7./ Szakmai bizottságok - személyi kérdések.
8./ Elnökség 2015. I. félévi munkaterve.
9./ Szövetségi szabályzatok felülvizsgálata munkaterv.
10./ Egyebek.
1./ 2014.11.11
2014.11.1111-i elnökségi ülés határozatai
határozatai végrehajtásának áttekintése
Makár Richárd: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló előzetesen elektronikusan
megküldésre került az ülésre meghívottak részére (mellékelve). Megkérdezte, van-e valakinek
hozzáfűznivalója vagy észrevétele, illetve egyetértenek-e a leírtakkal. Kérte az elnökség tagjait,
szavazzanak.
1/2015.
1/2015. sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2014.11.11-i
végrehajtásának áttekintéséről készített beszámolót.

elnökségi

ülés

határozatai

2./ Beszámoló a Szövetség 2014. IV. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról
Makár Richárd: A negyedik negyedévi működésről, programokról, gazdálkodásról szóló
beszámolót előzetesen szintén megkapták az ülés meghívottjai (mellékelve). Megkérdezte,
van-e valakinek észrevétele a kiküldött anyaggal kapcsolatban. Kérte az elnökség tagjait,
szavazzanak.
2/2015. sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2014. IV. negyedévi működéséről,
programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót.
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3./ Alelnöki beszámoló a 2014.
2014. IV. negyedévi tevékenységéről
Makár Richárd: A negyedik negyedévi alelnöki beszámoló előzetesen elektronikusan szintén
megküldésre került (mellékelve). Megkérdezte, hogy a meghívottak részéről van-e kérdés,
észrevétel, illetve egyetértenek-e az elnökség tagjai a beszámolóval.
3/2015. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége a 2014. IV. negyedévi alelnöki
beszámolót egyhangúlag elfogadta.

4./ Beszámoló
Beszámoló pályázatok állapotáról
Makár Richárd: A pályázatok állapotáról készült beszámoló előzetesen elektronikusan szintén
megküldésre került a meghívottak részére (mellékelve). Megkérdezte, hogy a meghívottak
részéről van-e kérdés, észrevétel?
Gyurák József: A pályázatok között olyan támogatás is szerepel, amelyet a Magyar
Természetjáró Szövetségen keresztül kapott a megyei szövetség. Tulajdonképpen nem lehet
tudni, hogy mit intéztek, csak a számlát küldik.
Bernáth Marietta: Az adott tevékenységek elvégzésére megbízásra kerülő gazdasági
társaságokat közbeszerzési eljárás keretében választják ki a Magyar Természetjáró
Szövetségnél. A közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációját (mely a Közbeszerzési
Értesítőben megjelenik) a konzorciumi partnerek részére véleményezésre előzetesen
megküldi az MTSZ, azonban válaszadási határidőként erre sok esetben 24 órán belüli
határidőt kapnak a partnerek. Az átolvasandó dokumentumok alkalmanként kb. 50 oldal
terjedelműek. Akik nem válaszolnak, azon partnerek részéről elfogadottnak tekintik az
anyagot.
Gyurák József: A pénz itt van, ott pedig rendelkeznek vele. Tatabányai és budapesti cégek
végeznek munkát és a borsodi szövetség fizeti.
Bernáth Marietta: Meghatalmaztuk az MTSZ-t, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatásában
eljárjon, hiszen nekünk erre nincs kapacitásunk, ott pedig fizetett alkalmazottak végzik a
feladatot.
Tóth Ferenc Attila: Fel lehetne lépni a szűkre szabott határidők ellen. Ha valaki nem válaszol
19 óra alatt, lehet, hogy még meg sem nyitotta a véleményezendő dokumentumot, nemhogy
válaszolni tudna rá.
Makár Richárd: Kérte az elnökség szavazását a pályázatok állapotáról készült beszámolóról.

4/2015. sz. határozat
Az elnökség a pályázatok állapotáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
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5./ HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)
Kovács László: Május 16-án a VTSZ szervezésében „Egy nap alatt az OKT-n” rendezvény
lebonyolítására kerül sor. Ennek apropója, hogy a VTSZ 25 éves. A megyei négy vasutas
szervezet bevállalt egy-egy útvonalat. Hamarosan meg fogják adni az útvonalat a túravezetők
nevével együtt. Bárki csatlakozhat. Jó lenne, ha minél többen részt vennének ezen a
rendezvényen.
Február 21-én Bakancsos Bált rendez a VTBE, megkapták a szokásos termet és engedélyt a
rendezvényre, melyre szeretettel vár mindenkit.
Tóth Ferenc Attila: Az Országos Kéktúra Vízkelety László nevéhez köthető, utána vette át az
MTSZ. 15 éve volt egy ilyen megmozdulás, egy nap alatt az OKT-n. Debreceni, szentesi és
záhonyi segítséggel tudták lefedni az útvonalat.
Kovács László: A résztvevők emléklapot kapnak, valószínűleg kitűzőt is.
Tóth Ferenc Attila: A VTSZ hírlevélben kiemelt eseményként lehet olvasni erről a
rendezvényről.
Tóth Éva: A TSC kiemelt eseménye június 7-én a Hollós Kupa. Egyéni, A, B, C kategóriás csapat-, illetve családi verseny lesz Miskolctapolcán, Nagykőmázsán.
Augusztus 3-án a Bükk 900 teljesítménytúrát rendezik. Mivel nem mindenki tudja egy nap
alatt teljesíteni mind a 20 csúcsot, ami 32 km és 1800 m szintemelkedést jelent, úgy
gondolták, hogy már 10 csúcs teljesítésekor is adnak kitűzőt és egy másik alkalommal lehet
teljesíteni a hiányzó csúcsokat. Megvan a tájfutó térkép, amelyen berajzolt optimális
útvonalon könnyen teljesíthető a táv.
Szeptember első hétvégéjén lesz a Tisza Gátak teljesítménytúra. Kombinált túra, 50 km
gyaloglás, 75, 90, 140 km kerékpározás. Külön díjazzák a legfiatalabb, a legidősebb és a
leggyorsabb teljesítőt.
A Mikulástúrán idén is szívesen segítenek.
Tóth Ferenc Attila: Mindenkinek átadott egy-egy éves programfüzetet, várnak a túrákon
mindenkit szeretettel.
Antal Ferenc: Április 25-én rendezik a Vitézlő teljesítménytúrát. Előtte pincejáró túra lesz.
Minden borospincében lesz valami meglepetés. A Vitézlővel kapcsolatban lesz újítás.
Kerékpárosoknak is lesz útvonal kijelölve Edelényből Királykúton keresztül Irotára. Nem sok
aszfalt van a távon. Lovastúra is indulna 10 fővel Szögliget, Szádvár, vissza Szendrő útvonalon.
Felvették a kapcsolatot a miskolci lovardákkal is.
Makár Richárd:: Megköszönte a tájékoztatásokat.
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6./ Népek tavasza teljesítménytúra, NagyNagy-Milic Természetjáró Találkozó és egyéb első félévi
szövetségi
szövetségi programok előkészítése
- Népek Tavasza
A Környezetvédelmi Felügyelettől az engedély megérkezett a teljesítménytúra
megrendezésére. 1500 fő a létszámkeret, minden távon 300 fő. A rendezvény kiírása
elkészült. Február 9. – március 9. között lenne lehetőség előnevezésre. Ha a 15 km-es távon
betelik a keret, lehetőség nyílik egy újabb útvonal megnyitására. Folyamatban van a rajtlapok
készítése, a kitűző gyártásának előkészítése. Balkányi Ferenctől megkérdezte, hogy az
ellenőrző pontok személyzetének megszervezését és a terepi feladatokat el tudja-e vállalni,
vagy ebben tudna-e segíteni.
Balkányi Ferenc: Szívesen besegít, de önállóan nem tudja vállalni a szervezést.
Makár Richárd: Mindenki segítségére szükség lesz nem csak az ellenőrző pontokon való
munkában, hanem a rajtoltatásban-érkeztetésben is. 15 km-en a célállomás Garadna. A DTSK
tudja-e vállalni az ottani érkeztetést elegendő személyzettel?
Kerekesné Szűcs Katalin: Igen, vállalják.
Makár Richárd: Megköszönte a felajánlott segítséget.
- NagyNagy-Milic
Tizedik alkalommal kerül sor a találkozóra. Megkért mindenkit, hogy minél többen
próbáljanak meg részt venni a találkozón. Solczi Ágnes lesz a szervezője. A szervezési
előkészületeket megkezdték. Elsősorban támogató partnert kell találni. Hollóházára gondoltak
elsőként, mert az önkormányzatok mindig támogatták a találkozót a vendéglátással, mindig
volt kulturális program is. Ha bárkinek van ismerőse és támogatóként szóba jöhet ebben az
ügyben, szóljon. Egy társaság érdeklődött a tavaszi programokról, nekik ajánlotta ezt a
rendezvényt, résztvevőként meg lehet próbálni beszervezni őket is. Amint megvan a
vendéglátás helye, lehet a túrákat kiírni és terjeszteni a saját tagságunk körében. Az időpont
április 18.
Tavasszal szintén folytatódnak a diáktúrák a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére,
az első január 24-én lesz. Az iskolák részére a túrakiírás elkészítés, valamint a túravezetők
felkérés menetrendje a korábbi években megszokottaknak megfelelően történik a jövőben is.
7./ Szakmai bizottságok - személyi kérdések
Makár Richárd ismertette:
Technikai bizottság:
bizottság Balkányi Ferenc a bizottság vezetői tisztségéről 2014. december 31-i
dátummal lemondott, de szakmai tanácsadóként továbbra is szívesen segíti a bizottság
működését. Sajnos senkinek nincs több ideje. Szervezettebben kell felépíteni a technikai
bizottságot. Egyedül senki nem tudja elvégezni azt a feladatot, amit Feri egyedül csinált, ezért
tájegységekre bontva lennének kijelölt felelősök. Zattler Szabolcs, Tóthné Hangonyi Gréta,
Tóth Ferenc Attila, Antal Ferenc, Szamosi Csaba vállalták is a feladatot. Vezetőt közülük még
nem választottak.
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Túramozgalmak működését koordináló bizottság:
bizottság A túramozgalmak teljesítésének
ösztönzésére a novemberi elnökségi ülésen határozatot hozott az elnökség, hogy a megyei
tagszervezetek részére térítésmentesen biztosítson a Szövetség igazolófüzeteket létszámuktól
függően, egyesületenként meghatározott db számban. Ha 2016.01.05-ig teljesítik a megyei
természetjárók bármelyik túramozgalmat, akkor pedig a díjazások meghatározott körét
szintén térítésmentesen adja a Szövetség.
Hosszabb távon elképzelés, hogy az igazolófüzetek elektronikusan letölthetőek legyenek, a
teljesítés pedig bélyegzés, kódfelírás mellett fotódokumentálással is biztosított legyen, mely
elektronikusan is megküldhető rugalmasabbá és olcsóbbá téve egy-egy túramozgalom
teljesítését, díjazásának megszerzését.
A Borsod szép útjain túramozgalom útvonalai decemberben átdolgozásra kerültek Vannay
Ilonának (KTE) köszönhetően. További túramozgalmak megújítása, fenntartása a 2015 évi
teljesítések elemzését követően.
A Túramozgalmak működését koordináló bizottságba való felkérést elfogadta Sum Anna,
Vannay Ilona és Solczi Ágnes, a kerékpáros túrák koordinálásával Szalai Zitát kereste meg az
elnökség.
5/2015. sz. határozat
Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a szakmai bizottságok személyi változásait.

8./ Elnökség
Elnökség 2015. I. félévi munkaterve
Makár Richárd: A munkaterv az elnökség tagjainak elektronikusan előzetesen megküldésre
került. A kibővített elnökségi ülésen megjelent egyesületi résztvevőknek kiegészítésként
elmondta, hogy a következő kibővített elnökségi ülésre április 14-én kerül sor, míg április 28án a közgyűlés előkészítésének elnökségi ülését tartja az elnökség. Megkérdezte, hogy az
elnökség tagjai egyetértenek-e a munkatervvel.
6/2015. sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az elnökség 2015. I. félévi munkatervét.

9./ Szövetségi szabályzatok
szabályzatok felülvizsgálata munkaterv
Makár Richárd:
Fegyelmi és Etikai szabályzat módosítása
Felülvizsgálat oka: Alapszabály változása (Fegyelmi bizottság elnevezés Fegyelmi és etikai
bizottság elnevezésre változott).
Témafelelős: Fegyelmi és etikai Bizottság.
Időpontok:
 2015.03.30. - felülvizsgálat befejezése, átdolgozott anyag elnökség részére történő
megküldése.
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 2015.03.31. – tagszervezetek részére történő továbbítás véleményezés és a
2015.04.14-i kibővített elnökségi ülésen történő megtárgyalás érdekében.
 2015.04.14-i elnökségi ülésen a 2015.05.15-i közgyűlés elé terjesztendő, elfogadásra
javasolt szabályzat véglegesítése.
Kitüntetési szabályzat módosítása
Felülvizsgálat oka: az érvényben lévő szabályzat az 1996.02.24-i közgyűlési határozattal került
elfogadásra. Több pontban emiatt mára módosításra szorul.
Témafelelős: Elnökség. Szakmai tanácsadóként felkéri az elnökség Garadnay Sándort.
Időpontok:
 2015.03.31. - felülvizsgálat befejezése, átdolgozott szabályzat tagszervezetek részére
történő továbbítása véleményezés és a 2015.04.14-i kibővített elnökségi ülésen
történő megtárgyalás érdekében.
 2015.04.14-i elnökségi ülésen a 2015.05.15-i közgyűlés elé terjesztendő, elfogadásra
javasolt szabályzat véglegesítése.

Tagdíjfizetési szabályzat módosítása
Felülvizsgálat oka: Alapszabály változása.
Témafelelős: Elnökség.
Időpontok:
 2015.03.31. - felülvizsgálat befejezése, átdolgozott szabályzat tagszervezetek részére
történő továbbítása véleményezés és a 2015.04.14-i kibővített elnökségi ülésen
történő megtárgyalás érdekében.
 2015.04.14-i elnökségi ülésen a 2015.05.15-i közgyűlés elé terjesztendő, elfogadásra
javasolt szabályzat véglegesítése.
Garadnay Sándor: Kiegészítést tett. A Magyar Természetjáró Szövetség felvette éves
programjába a szakbizottságok szigorú ellenőrzés alá vonását. A bizottságok számára is ki kell
dolgozni a munkatervet, a működési szabályzatot, amit SZMSZ-ben kell rögzíteni. Rendszeres
beszámoltatást kell kérni a különböző szakbizottságok esetén is. Ezt javasolja a megyei
szövetség esetében is. Az alelnök minden negyedévben beszámol az elvégzett munkájáról, de
ezzel még nincs letudva a közös munka. Mindenkinek dolgoznia kell a szövetségben, az
elnökségben, és mindenkinek be is kell számolnia róla.
Makár Richárd: SZMSZ-e sincs egyelőre a megyei szövetségnek. Elvileg azokat a területeket,
amelyeket az Alapszabály nem szabályoz, lehet az SZMSZ-ben rögzíteni.
Demeter László: Volt egy olyan megállapodás, hogy inkább a túrázás oldalát erősítsük a
szövetségnek és ne az adminisztrációt. Szükséges-e egyáltalán az SZMSZ vagy sem? Vannak
gyakorlati feladatok, amikre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, mint a papírgyártásra.
Tóth Ferenc Attila: Az nem működik, hogy a megyei szövetségben gyakorlatilag 2-3 ember
viszi a vállán a feladatokat. Lehet szabályzatokat gyártani, de a bizottságoknak akkor is be kell
számolni, ha ez nincs leírva. Negyedévente akkor van értelme beszámolni, ha van miről.
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Bernáth Marietta: A gazdasági bizottság számol be negyedévente, mivel a Szövetség pénzéről
és egy folyamatos gazdasági tevékenységről van szó. A többi bizottság a közgyűlési keretén
belül számol be az éves tevékenységéről.
Makár Richárd: Felkérhető minden bizottság a negyedévenként történő beszámolásra.
Demeter László: A bizottságvezetők jöjjenek el az elnökségi ülésekre, kérdéseket fel lehet
tenni nekik.
Bernáth Marietta: Minden kibővített elnökségi ülésre nemcsak a bizottságok vezetői, hanem a
tagjai is meghívásra kerülnek, így a résztvevő tagszervezeteknek személyesen is lehetőségük
van a kérdésfeltevésre.
Garadnay Sándor: Mindenki a beszámoltatásra fókuszál. Legyen feladatleírás a
bizottságoknak. Legyen munkaterv. A technikai bizottságnál hetente lehetne feladatot
kitalálni. Ez egy olyan bizottság, ahol gyakrabban van feladat. Legyen egy folyamatossága a
tevékenységeknek.
Demeter László: Kell egy szervezeti felépítés, bizottságok, stb. Volt egy szűk elnökség, akik
vitték az ügyeket, most lesznek bizottságok ismét, lesz egy irány, hogy ki alá tartoznak, milyen
körben működnek, stb. Ha az MTSZ-től feladatként érkezik az SZMSZ elkészítése, vita lesz,
akarunk-e egyáltalán csatlakozni ehhez a szervezethez.
Gyurák József: A feladatokat továbbra is önkéntes alapon végzik azok, akik elvállalták.
Makár Richárd: Az elnökség asztalára felkerült ez a probléma, itt kell megvitatni. Legyen-e
SZMSZ, a bizottságoknak feladatterv. Ezt majd az elnökség véleményezi.
Az 5. napirendi ponthoz kiegészítésként elmondta, hogy a BFTE újra közhasznú szervezet lett a
mai napon.

10./ Egyebek
Makár Richárd:
- Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró Klubja rendes tagságának felfüggesztése.
Mivel 2014-ben a szervezet nem tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, és azt a külön
tagdíjfizetési felhívás ellenére sem rendezte, a Tagdíjfizetési szabályzat értelmében két
hónapra fel kell függeszteni a rendes tagságát. Ha a következő két hónap alatt sem teljesíti a
kötelezettségét, akkor a szervezetet a megyei szövetség tagságából törölni kell.
- Selyemrét utcai irodahelyiség kérdése. Január 31-ig lehet a Szövetség a Selyemrét utcai
helyiségben. Ezt követően nem tud a Klebelsberg Miskolci Tankerülete helyet biztosítani a
számunkra. A B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete javaslatokat vár a bérelhető
ingatlanra.
Demeter László: Egy megyei szövetségnek jó lenne egy stabil központ az ügyfélfogadások
miatt is, amely jól megközelíthető helyen van. Felmerült, hogy ingatlant vásárol a Szövetség,
illetve bérel. A Demeter Virág Kör elsősorban a bérlést támogatja.
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Bernáth Marietta: Először is van egy B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete, mely 32
szakág képviseletét, működését fogja össze. Az ő működési keretein belül volt lehetőségünk
térítésmentesen a Selyemrét u. 1. sz. alatt tartózkodni. Ha ez a szervezet nem tud a 32 szakág
számára megfelelő megoldást találni, akkor a szervezet szétesik és mindenki megoldja a
problémáját úgy, ahogyan tudja. Részemről egy kérdőív összeállításával segítettem a
Sportszövetségek Képviseletének munkáját, mely arra vonatkozott, hogy ismerjük meg az
egyes szakágak eddigi konkrét használati szokásait, jövőbeni igényeit, illetve azt, hogy ezért kiés mennyit tud havi szinten áldozni. A kérdőív a szakágak vezetői részére megküldésre került,
feldolgozásuk folyamatban, mely azonban már nem a mi feladatunk.
Tóth Ferenc Attila: Ezt a 32 szakágat valóban össze kellene fogni.
Gyurák József: Az önkormányzatnak is van sportosztálya, ott is lehetne érdeklődni a
lehetőségekről és megemlíteni, hogy a Selyemréten nem engedik a jövőbeni ott tartózkodást.
Bernáth Marietta: A Sportszövetségek Képviselete ezen keresési utakat is bejárta. Minden
fórumon csak ígéretet kapnak, de érdemi választ és megoldási javaslatot nem.
Demeter László: Vannak az irodában olyan dolgok, amelyeket el kell hozni és elhelyezni.
Bernáth Marietta: Valóban és a postai küldeményeink is odaérkeznek. Elejét vehettük volna a
most kialakult állapotnak, ha a mi önálló szervezetünk saját lábára áll az ingatlan problémakör
megoldásának tekintetében, hiszen már tavaly év végén is látható volt, hogy a
Sportszövetségek Képviselete már régóta nem jár eredménnyel. A megoldás érdekében
november 24-én a tagszervezeteink részére megküldött levelünkre sajnos nem vette
valamennyi tagszervezet a válaszadási fáradtságot, illetve javaslatunk elutasításakor konkrét
és használható segítséget sem kaptunk. Nyilvánvaló, hogy valamilyen módon meg fogjuk
oldani a problémát, de többen nem értették meg a helyzet megoldásának fontosságát, ezáltal
csak elodáztuk egy probléma megoldását, ráadásul nagyobb procedúrának kitéve magunkat.
Makár Richárd: Január 31-ig el kell költözni. A működéssel, pályázatokkal kapcsolatos iratokat
el kell helyezni. Mivel a Szövetség adminisztrációs tevékenységét Marietta végzi, így javaslata,
hogy az iratok megőrzéséről is ő gondoskodjon.
Bernáth Marietta: 2015.02.01-től vállalja az iratok térítésmentes ideiglenes elhelyezését a
saját tulajdonú ingatlanjában (Iratőrzés címe: külön nyilatkozatban megadva.)
Makár Richárd: Kérte az elnökséget, hogy szavazzanak a felajánlásról.
7/2015. sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az iratok megőrzéséről 2015.02.01-től kezdődően
Bernáth Marietta, alelnök gondoskodik.

Makár Richárd: Az eddigiekben az iratokról esett szó, de kérdés az ügyfélfogadás helyszínének
biztosítása.
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Demeter László: Meg is lehetne fellebbezni ezt a döntést, amivel kiteszik a sportszövetségeket
a Tehetséggondozó Kollégium épületéből.
Gyurák József: A Sportszövetségek Képviseletének még szerződése sincs a Klebelsberg
Intézményfenntartóval.
Tóth Ferenc Attila: A vásárlást sem kell kizárni.
Demeter László: Egy társadalmi szervezetnek nem a vagyont kell halmozni, hanem a
működéshez teremtse meg a feltételeket. Lobbizni kellene az önkormányzatnál a
Sportszövetségek Képviseletének.
Garadnay Sándor: Bérelni csak olyan helyiséget lehet, ahol a dolgok tárolására is
biztonságosan lehetőség van.
Bernáth Marietta: Javaslata, hogy a Sportszövetségek Képviseletének eredménytelen eljárása
miatt a Megyei Természetjáró Szövetség akkor önállóan vegye fel a kapcsolatot a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatójával, hogy térítés ellenében
tud-e irodahelyiséget biztosítani a Selyemrét u. 1. alatt. Ha ez sikerül, akkor a
legegyszerűbben megoldotta a Természetjáró Szövetség a problémát. Ellenkező esetben a
májusi közgyűlésen kell dönteni a hosszú távú bérlés, kontra vásárlás kérdéséről. Addig is, míg
nem kínálkozik jobb lehetőség, igény esetén 2015. június 30-ig a cégük székhelyén
térítésmentesen tudnak helyet biztosítani keddenkénti ügyfélfogadásra.
Makár Richárd: Megkérdezte az elnökség tagjainak véleményét az előbbi javaslatról, illetve
kérte az elnökség döntését.
8/2015. sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Bernáth Marietta javaslatát és megbízza, hogy a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatójánál a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség irodahelyiség bérlési szándéka ügyében eljárjon.
Makár Richárd: Az országos kék kör festési munkálatai többeket érintenek. A zempléni
Gyümölcs-út jelzéseit is fel kell festeni a kéktúra jelzéseivel együtt, ezek zöld szőlő, piros alma,
sárga barack. Április 25-én lesz a szemétszedési akció, amely országos program.
Antal Ferenc: Akkor mit lehet tenni, ha nem vállalják a festést?
Garadnay Sándor: A Magyar Természetjáró Szövetség egyik elnökségi tagja felajánlott 400
ezer forintot annak a szervezetnek, aki vállalja 2015-ben a Gyalogosok Országos
Találkozójának megrendezését. 2015. január 31-ig kell megküldeni a program vázlattervét.
Amennyiben nincs jelentkező, a múlt év rendezőjére száll a pénz. Ez az elnökségi tag újabb
400 ezer forintot ajánlott fel az országos tájékozódási versenyek színvonalának emelésére.
Ha a megyei szövetség pályázna, akkor májusig négy hónap van a szervezésre. Esetleg
októberben lehetséges lenne a rendezés a hosszú hétvégén. Első gondolatra Bogács környéke
jöhetne szóba.
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Bernáth Marietta: A májusi időpont nagyon közeli. Nincs elegendő idő egy megfelelő
színvonalú rendezvény előkészítésére. A helyszínt tekintve vegyük fontolóra, hogy hol lenne
számunkra a legegyszerűebben megszervezhető, illetve ahol a legszínesebb programkínálatot
tudjuk összeállítani.
Makár Richárd: Kérte az elnökség tagjait, szavazzanak arról, hogy a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség nyújtson-e be rendezési szándékot, illetve program vázlattervet a
2015. október 22.-25. közötti időpontra a XXII. Gyalogos Természetjárók Országos
Találkozójára.
9/2015. sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. október 22.-25. között történő XXII. Gyalogos
Természetjárók Országos Találkozójára vonatkozó rendezési szándék bejelentését.

Makár Richárd: Megkérdezte, hogy van-e bárkinek további észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban. Majd megköszönve a részvételt, bezárta az elnökségi ülést.

k.m.f.

Makár Richárd
elnök

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.
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