Elnökségi Ülés
2010. október 04.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok
1. A 2010. 09. 08-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése
2. Beszámoló a Szövetség 2010. III. negyedévi működéséről, programjairól,
gazdálkodásáról
3. Pályázatok áttekintése
4. Főtitkári beszámoló 2010. III. negyedévi tevékenységéről
5. Tagdíjfizetési szabályzat előkészítése
6. 2011. évi kiemelt eseménynaptár előkészítése
7. Egyebek
Zárdai István elnök: üdvözli a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést.
1. napirendi pont.
Bernáth M.: a 2010. 09. 08-i ülés határozatainak végrehajtása megtörtént
(melléklet). Annyi kiegészítést szeretnék tenni az 1. sz. Határozat végrehajtási
eredményéhez, hogy a vállalkozó telefonon értesített, hogy a szerződésben
foglaltaknak eleget tett, kéri az elvégzett munka ellenőrzését, a teljesítés igazolását,
a számla befogadását és kiegyenlítését.
Balkányi F.: 8-án lesz túra a diákoknak, mi elnök úrral előtte kimegyünk a kilátóhoz
helyszíni szemlét tartani.
Bernáth M.: a vállalkozó szólt, hogy teljesen korhadt volt a padozat, emiatt javaslom,
hogy ha megnézitek pénteken a kilátó felújított részeit, érdemes lenne vinni egy fúrót
és ellenőrizni azt a padozatrészt is, amit nem csináltattunk meg. Állapotára esetleg
következtetni lehet az ómassai háznál lerakott, bontott padozatanyag állapotából.
Ezen kívül tetőbeázási nyomok jelentek meg az épület konyhai részén, amit szintén
meg kellene nézni.
Hegedűs Cs.: ha a többi oldalon sem jó a padozat, most kellene megcsináltatni.
Bernáth M.: igaz, hogy azelőtt kell megcsináltatni, mielőtt beszakadozik, de ha a ki
nem javított rész állapota a helyszíni ellenőrzést követően egyelőre megfelelőnek
mutatkozik, akkor elhúzódhat jövőre ennek a cseréje. Ezen kívül a bérleti díj után
fizetendő társasági adó fizetés szempontjából is kedvezőbb számunkra, ha már csak
a következő évben áldozunk további összegeket a kilátó felújítására,
karbantartására.
2. napirendi pont
Bernáth M.: - a III. negyedéves programok szervezésében és a rendezvényeken
részt vettünk, - az elfogadott Alapszabály módosítással kapcsolatos bejelentési
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kötelezettségünknek eleget tettünk, - bevétel- és költségadatok a táblázatban
szerepelnek (melléklet).
Zárdai I.: az elkészített beszámolót elfogadásra javaslom. Kérem szavazzunk.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
1. sz. Határozat
A 2010. október 04-én megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján a Szövetség
2010. III. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót
egyhangúan elfogadja.
3. napirendi pont
Bernáth M.: több nyertes pályázatunk van: így a Természetvédő Mikulás és a B.-A.Z. megye természetjárásért, de az Északi Tájakon c. lap kiadására benyújtottat
sajnos elutasították (melléklet). El kell dönteni, hogy a továbbiakban mi legyen a
sorsa a lapnak.
Gyurák J.: szüneteltessük a megjelenést, míg nem lesz új pályázati lehetőség.
Bernáth M.: egy decemberi szám fontos lenne, hiszen ebben összegezhetnénk 2010
évi történéseinket, eredményeinket, illetve megjelenhetnének benne a jövő évi
tervek, események. Oldjuk meg önerőből?
Balkányi F.: ha másképpen nem megy, a decemberi szám készüljön el így.
Zárdai I.: jövőre újra pályázunk a lap megjelenéséhez, emiatt is szerencsés lenne,
ha nem szakadna meg a kiadvány megjelenése. Októberben pedig adjunk ki egy
elektronikus számot.
Szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
2. sz. Határozat
A 2010. október 04-én megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján a Pályázatok
áttekintéséről szóló beszámolót egyhangúan elfogadja.
4.napirendi pont.
Bernáth M.: beszámoló a III. negyedéves főtitkári tevékenységekről (melléklet)
Zárdai I.: javaslom a beszámoló elfogadását. Kérem szavazzunk.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
3. sz. Határozat
A 2010. október 04-én megtartott Elnökségi Ülés határozata alapján a Főtitkári
beszámolót a 2010. III. negyedévi tevékenységről egyhangúan elfogadja.
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5.napirendi pont
Zárdai I.: elkészült a Tagdíjfizetési Szabályzat tervezete, mindenkinek megküldtük
átnézésre. Ha valakinek van hozzáfűzni valója, kérem tegye meg.
Hegedűs Cs.: a III. pont 2.2. és 2.3. bekezdése helyett javaslom „Újonnan belépő
szervezetek esetén a díjfizetés alapja a belépéskori létszám, mértéke az előző
pontban meghatározottak szerint.”
Demeter L.: a középiskoláknak lehetne „minimum” tagdíjat bevezetni, hátha nagyobb
lenne az érdeklődés.
Gyurák J.: milyen előnyökkel járna nekünk, ha többen jelentkeznének?
Bernáth M.: nagyobb lenne a taglétszám, nagyobb súlyú szervezet lennénk, ezáltal
a működési költség támogatottságunk is nagyobb lehetne.
Zárdai I.: ha a IV. és V. ponthoz senkinek nincs hozzáfűznivalója, akkor küldjük ki a
tervezetet a tagszervezeteknek egy kísérőlevéllel, hogy a megyei értekezleten fogjuk
véglegesíteni. Aki nem tud részt venni és nem is küld maga helyett senkit az küldje el
a véleményét írásban, határidő: 10. 13. Küldjük ki a Fegyelmi Szabályzat tervezetét
is újra.
6. napirendi pont
Bernáth M.: elkészült a Szövetség 2011. évi kiemelt esemény naptárának tervezete.
A kiszínezett sorok feltételes programok, ha van valamelyik egyesületnek kiemelt
programja ezen napok bármelyikén, akkor természetesen az egyesületi programokat
helyezzük előtérbe. Ha nincs, akkor lehetne szervezni túravezetővel biztosított, az
adott témához kapcsolódó túrákat. Olyan kiemelt esemény naptárt állíthatnánk
össze, mellyel a különböző médiumoknál is megjelenhetünk. A táblázat alatt külön
sorban szerepel, hogy jövőre lesz 20 éves a Szövetség. Ebből az alkalomból
szervezhetnénk egy 3 napos rendezvénysorozatot, melyet akár valamely már
kiemelésre szánt program /programok köré is szervezhetünk, biztosítva azok még
nagyobb látogatottságának lehetőségét.
Hegedűs Cs.: itt van pl. a Tisza-tavi vízitábor (VII. 7-11.), mely regionális
rendezvényként szerepelhetne. Túravezető: Garadnai Sándor, szervező:
Tiszaújváros.
Demeter L.: olyan rendezvények kellenek, amik tömegeket érintenek, ezek
kerüljenek bele az eseménynaptárba, egyeztetve a tagszervezetekkel. És itt nem
csak gyalogos túrákra gondolok, hanem akár bicikli túrákra is.
Hegedűs Cs.: olyan túrák kellenek, amelyeket nem csak saját tagjainak, hanem más
egyesületek tagjainak is szerveznek. Ilyenek a teljesítménytúrák is, pl: Hollós Kupa
(VI. 4.), Bükk 900 (VIII. 7.), Turista Triatlon (VIII. 13.), Tisza-gátak (IX. 4.).
Balkányi F.: szeretném, ha a kiemelt programokhoz bekerülne a rozsnyói „Év
vidéke” záró rendezvény (IX. 9-10.) Beírhatjuk majd a Tompa M. Emléktúrát, a
Vitézlőt.
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7.napirendi pont
Zárdai I.: szeretnélek tájékoztatni benneteket az 50. Kelet-Magyar Vezetők
találkozójáról. Volt autóbuszos körutazás, kulturális programok, értekezletek. Szó volt
arról, hogy pl: - csökken az MTSZ létszáma, - sok iskola nem lép be a tagsághoz, - a
Nordikc Walkinghoz használt botokat vissza kell adni, - a képzett oktatóknak újabb
tanfolyam lesz, - költözik az MTSZ az Új Sportok Házába, - kevesebb lesz az
irodavezetőség létszáma, - 2011-ben a Kelet-Magyar Vezetők találkozója
Debrecenben lesz megtartva.
Demeter L.: a Fegyelmi Bizottság nevében tájékoztatni szeretnélek benneteket,
hogy két ügyben kaptunk levelet. Az egyik a salzburgi kirándulással kapcsolatos, a
másik pedig Balabás László jelzésfestés ellenőrzése volt. A két ügyet megtárgyaltuk,
a tárgyalás eredményéről tájékoztattuk a beadványok előterjesztőjét.
Zárdai I.: köszönjük a tájékoztatást, ha nincs több kérdés, észrevétel köszönöm a
részvételt és az ülés bezárom.

kmf.
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