Beszámoló
a B.B.-A.A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
2013
2013. III. negyedévi működéséről, programjairól
programjairól,
ról,
gazdálkodásáról
A Szövetség 2013. III. negyedévi működése során mind szakmai, mind gazdasági szempontból
az Alapszabály pontjait betartva folytatta működését, továbbra is ellátta mindazon
feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az Alapszabály megfogalmaz.
A./ A kiemelt esemény naptárban szereplő III. negyedévi szövetségi rendezésű programok,
programok,
események,
események, valamint amellett szervezett rendezvények.
rendezvények.
Szövetségi rendezésű program a tárgynegyedévben a kiemelt eseménynaptárban nem került
rögzítésre és a korábbi évekkel ellentétben utólag sem szerveztünk.
Tárgyidőszakban az utolsó negyedévben megvalósításra kerülő szövetségi programokkal
(Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogramok rendezése, B.-A.-Z. megyei
természetjáró szervezetek aktív önkénteseinek találkozója, Mikulástúra, 2014. évi
események), 2014 évi technikai munkák előkészítésével és a pályázatokkal kapcsolatos
feladatok voltak előtérben.
Honlapunkon beszámoltunk arról, hogy a Turista Pantheonban a miskolci természetjárás 100.
évfordulójának emlékére 1992.09.20.-án felavatott kopjafa kidőlt, felújításra szorult. A
munkálatokat Balkányi Ferenc vezetésével a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub turistái –
Buda Béla, Buda Szabolcs, Kalászi István, Kisszely-Papp Ferencné - végezték. Munkájukat
ezúton is köszönjük szépen.
A Petőfi kilátó helyzete máig nem tisztázott. A földterület kezelője a felépítményre
vonatkozóan is kezelőnek tekinti magát, azonban annak állagmegóvását nem vállalja fel,
hanem részleges lezárással korlátozza a kilátó látogathatóságát, amíg az érintettek mindkét fél
által elfogadható megoldást nem találnak.
Június végére az építmény egyik lépcsőfordulójának, illetve fokának deszkázata beszakadt. Az
életveszélyes állapotot Szövetségünk részéről Demeter László, Solczi Ágnes, Szűcs József
önkénteseink szüntették meg a Szövetségünk által biztosított alapanyaggal.
Közreműködésüket ezúton is köszönjük.
A jogi probléma megoldásához a Magyar Természetjáró Szövetség segítségét kértük, mely
egyelőre nem érkezett meg.
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B./ GazdaságiGazdasági-pénzügyi helyzet
Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2013. III. negyedévben is stabil volt.
Gazdálkodásunk pozitív egyenleget mutat a záró fordulónapon, annak ellenére, hogy Népek
Tavasza teljesítménytúránk rendezéséből bevételünk és eredményünk lényegesen elmaradt a
korábban megszokottaktól, kulcsosházaink bevétele és eredménye szintén elmaradást jelez,
illetve bizonyos bevételi elemek (88 eFt hollóházi szállásdíj, oktatás 284 eFt) a fordulónapig
még nem érkeztek meg, melyekhez kapcsolódó kiadási elemek azonban már elszámolásra
kerültek.
Az ÉMÁSZ a Jövőért Alapítványtól 2012. évben kapott 900 eFt támogatás 09.30-ig nem került
felhasználásra. Többek között ez az oka a III. negyedévi fordulónapon kimutatott 937 eFt
eredménynek, illetve technikai feladatokra nem fordítottunk annak ellenére, hogy
tervadatként szerepeltettük.
Amennyiben éves gazdálkodásunk a mérleg fordulónapon (2013.12.31.) a 900 eFt támogatás
nélkül is pozitív egyenleget mutat, akkor ezen támogatási tételt a 2012-es évhez hasonlóan
időbeli elhatárolásként fogjuk könyvelésünkben figyelembe venni, így eredményre gyakorolt
hatása 2014-ben jelentkezik majd. Cél a közhasznúság peremfeltételeinek való megfelelés.
Az éves pénzügyi tervhez képest a 2013.09.30.-ig realizált bevételek és felmerült kiadások,
valamint azok nemenként történő értékelése külön táblázatban kerül bemutatásra.

Miskolc, 2013. október 15.

Összeállította: Bernáth Marietta
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