Jegyzőkönyv
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség tagegyesületi vezetőkkel kibővített
elnökségi ülésén 2019. január 21-én a Szövetség hivatalos helyiségében.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Makár Richárd: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Ismertette a napirendi pontokat:
1. Beszámoló a Szövetség 2018. IV. negyedévi működéséről, programjairól,
gazdálkodásáról
2. Alelnöki beszámoló a 2018. IV. negyedévi tevékenységéről
3. Beszámoló pályázatok állapotáról
4. Népek tavasza teljesítménytúra, Nagy-Milic Természetjáró Találkozó és egyéb első
félévi szövetségi programok előkészítése
5. Egyebek
1. napirendi pont:
Az elnökség tagjai és a tagszervezetek előzetesen írásban megkapták a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség 2018 IV. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról
szóló beszámolót. Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása.
1/2019. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségének tagjai
egyhangúlag elfogadták a Szövetség 2018 IV. negyedévi működéséről, programjairól
és gazdálkodásáról szóló beszámolót.
2. napirendi pont:
Az alelnöki beszámolót előzetesen szintén megkapták a kibővített elnökségi ülésre
meghívottak. Ezzel kapcsolatban nem érkezett semmilyen hozzászólás vagy kiegészítés.
2/2019. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségének tagjai
egyhangúlag elfogadták a Szövetség 2018 IV. negyedévre vonatkozó alelnöki
beszámolót.
3. napirendi pont:
A pályázatok állapotára vonatkozó beszámolót előzetesen ugyancsak megkapták az ülésre
meghívottak. Az összeállítást áttekintették, ahhoz kérdés, észrevétel nem volt.
3/2019. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségének tagjai
egyhangúlag elfogadták a pályázatok állapotára vonatkozó beszámolót.
4. napirendi pont:
Makár Richárd: A Népek Tavasza Teljesítménytúra rendezésével összefüggésben
megemlítette, hogy a Királyasztalnál lévő, önkormányzati tulajdonú és a Városgazda Kft.
kezeléséhez tartozó faház a 2019. évi Népek tavasza teljesítménytúrához nem lesz
használható, mert az épületben meghibásodás történt, ami jellegénél fogva a szövetségi
rendezvény időpontjáig nem kerül megjavításra. A teafőzést és a zsíros kenyerek fedett
helyen való előkészítését, tárolását így nem tudja a Szövetség megoldani.
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Demeter László: Javasolta, hogy a közelben lévő kőépület tulajdonosától érdeklődje meg a
Szövetség, hogy arra a napra bérbe lehet-e venni rajtoltatás, érkeztetés céljára az ingatlant,
amelyben víz, villany is van.
Makár Richárd: Ez az épület kisebb, mint amit eddig bérelt a Szövetség. Az biztos, hogy a
teljesítménytúra indítása a Királyasztalról lesz, mivel a beadott engedélykérésekben is ez
szerepel. Az útvonalakon már nem tud a Szövetség változtatni. A túrán résztvevők tollat és
kitűzőt fognak kapni, illetve tea és zsíroskenyér helyett csokoládét. A résztvevők a
Királyasztalon lévő büfékocsi szolgáltatása alapján fogyaszthatnak, melyet mindenki
egyénileg fizet.
Bernáth Marietta: Megemlítette, hogy ha ez a helyzet marad, gondolkodni kell azon, hogy
2020-ban hogyan történjen a Népek tavasza lebonyolítása. Esetleg a Csanyiki Erdei Iskola is
szóba jöhet indító és cél állomásként.
Garadnay Sándor: Emlékeztetett, hogy az Örvény-kő keleti oldalán egy kb. 100 m hosszú
szakasz rendkívül nehezen járható már lassan két éve és az Északerdő még mindig nem
rendezte ennek állapotát.
Makár Richárd: A Nagy-Milici Szlovák-Magyar turista találkozó szervezését a TSC vállalta idén
magára. Átadta a szót Tóth Évának.
Tóth Éva: Tájékoztatást adott a találkozó előkészületeiről. Három túrát javasolnak, 8-12-16
km hosszú utakon lehet megközelíteni a kilátót. Oda fel kell vinni az ellátást: pogácsát, bort.
Legutóbb a Szövetség szervezésében hátizsákokban vitték fel a vendéglátáshoz szükséges
eszközöket, frissítőt. Két autóbusz került eddig lefoglalásra, amelyek Tiszaújvárosból
indulnak, de Miskolcon felszállhatnak az érdeklődők. A Szövetség tagszervezeteinek tagjai
számára a részvételi díj 2.000.-Ft, nem tagok számára 4.000.-Ft.
Makár Richárd: Kérte, hogy ebben az esetben is egyesületenkénti jelentkezés történjen.
Megköszönte a tájékoztatást.
5. napirendi pont:
Makár Richárd: Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ)
2019-ben nem tudja támogatni a megyei szövetségek működését.
Egy pályázati keretrendszer kialakításán dolgozik az MTSZ, mellyel kapcsolatban a 2018.
decemberi megyei vezetők értekezletén elhangzottak alapján kérték megyei Szövetségünk
véleményét is az oktatás, rendezvények, gyermektáborok, túramozgalmak területeken. Ezen
kívül a jelzésfestés pályázat kiírásához is várták javaslatainkat.
Az elmúlt egy hónapban a kért dokumentáció összeállításra került és a héten továbbítja
elnökségünk az MTSZ részére.
Több tárgy nem lévén az ülést bezárta.
k.m.f.

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.

Makár Richárd
elnök
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