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történt változások.történt változások.történt változások.történt változások.    

 

1./ A Magyar Természetjáró Szövetség 2018. évi Jelzésfestési pályázati felhívására 2018.04.03-

án nyújtottunk be pályázatot bükki és dél-zempléni turista utak jelzéseinek felújítására. 

Mindösszesen 53,1 km hosszon. 

A pályázati felhívás lehetőséget biztosított 2018.05. hóban további utak felújításának 

pályázására, így 11,1 km turistaút felújítását pályáztuk 2018.05.22-én.  

Erre azért került sor, mert a Csókás-Szentlélek közötti turistaút nyomvonal áthelyezések 

engedélyét a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálytól az áprilisi jelzésfestés pályázat benyújtását követően kaptuk kézhez.  

Az elvégzett festési munkák készre jelentése az előírt dokumentációs tartalommal az alábbiak 

szerint megtörtént: 

P2018_45 számú szerződés készre jelentése: 2018.09.10. 

P2018_61 számú szerződés készre jelentése: 2018.09.16. 

A felújításokra fordított munkanapok száma: ~ 180 nap. 

A felújítási munkák A felújítási munkák A felújítási munkák A felújítási munkák helyszíni ellenőrzéshelyszíni ellenőrzéshelyszíni ellenőrzéshelyszíni ellenőrzésétététét    a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség 2018. 092018. 092018. 092018. 09----10. 10. 10. 10. 

hóban hóban hóban hóban elvégezte. A elvégezte. A elvégezte. A elvégezte. A felújított turistautak mindegyikfelújított turistautak mindegyikfelújított turistautak mindegyikfelújított turistautak mindegyike elfogadásrae elfogadásrae elfogadásrae elfogadásra    és és és és ez alapján a teljesítés ez alapján a teljesítés ez alapján a teljesítés ez alapján a teljesítés 

igazolásigazolásigazolásigazolásokokokok    kiállításra kerültkiállításra kerültkiállításra kerültkiállításra kerültekekekek. A P2018_45 számú szerződés ellen. A P2018_45 számú szerződés ellen. A P2018_45 számú szerződés ellen. A P2018_45 számú szerződés ellenértékértékértékértékeeee    (479.700 Ft(479.700 Ft(479.700 Ft(479.700 Ft) ) ) ) 

2018201820182018.12.05..12.05..12.05..12.05.----énénénén, a P2018_61 számú szerző, a P2018_61 számú szerző, a P2018_61 számú szerző, a P2018_61 számú szerződés ellenértéke (99.900 Ft) 2018.12.07dés ellenértéke (99.900 Ft) 2018.12.07dés ellenértéke (99.900 Ft) 2018.12.07dés ellenértéke (99.900 Ft) 2018.12.07----én én én én 
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2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás pályázati kiírására 

2018.05.31-én nyújtottunk be pályázatot „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró 

Mikulással” címmel. A pályázott összeg 210.000 Ft.  

A pályázatunk elbírálását követően támogatói döntés született. Támogatási megállapodás 

aláírása: 2018.08.15. 

Megítélt támogatási összeg. 100.000 Ft, melynek jóváírása szövetségünk számláján 

2018.10.05-én megtörtént. 

A támogatott pA támogatott pA támogatott pA támogatott programrogramrogramrogramot 2018.12.08ot 2018.12.08ot 2018.12.08ot 2018.12.08----án valán valán valán valósítottuk megósítottuk megósítottuk megósítottuk meg, szakmai és pénz, szakmai és pénz, szakmai és pénz, szakmai és pénzügyi beszámoló ügyi beszámoló ügyi beszámoló ügyi beszámoló 

összeáösszeáösszeáösszeállllllllíííítása folyamatban van. Beküldési htása folyamatban van. Beküldési htása folyamatban van. Beküldési htása folyamatban van. Beküldési hatáatáatáatáridő: 2019.01.31.ridő: 2019.01.31.ridő: 2019.01.31.ridő: 2019.01.31.    

 

Miskolc, 2019. január 5.  
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