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Természetbarát Egyesület
2016 ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Túratársak!
A 2016-os évet 1.771.109,- Ft induló tőkével kezdtük, mely összeget az alábbi tételek adják.
OTP-nél vezetett folyószámlánkon előző évről áthozott egyenleg: 1.770.744 Ft
Házipénztárban lévő készpénz maradványunk
365 Ft
Bevételeink a következők szerint alakultak.
A személyi jövedelemadó 1%-ából visszautalt összeg 106.625 Ft, ami 60.951 Ft -tal
csökkent az előző évihez képest, annak ellenére, hogy taglétszámunk növekedett.
Ami önmagában örvendetes, viszont szomorú, hogy átlag életkorunk öregedő tendenciát
mutat.
Ezért javaslom, kérjük meg fiatalabb, jövedelemmel rendelkező családtagjaikat is arra, hogy
adójuk 1%-ával támogassák egyesületünket.
Tagdíjból származó bevételünk 347.000 Ft, ez 18.700,- Ft-tal haladta meg az előző évit és a
15 fő létszámemelkedésből adódik, hiszen a tagdíjak mértékén tárgyi évben nem
változtattunk. Létszámunk összetétele a következő:
Aktív korúak:

50 fő

Nyugdíjas korúak: 175 fő
Tanuló:
Tiszteletbeli tag:
Összesen:

12 fő
5 fő
242 fő

Egy fő havonta átlag 120 Ft tagdíjat fizet, amit megpróbáltunk a leggazdaságosabb módon a
tagok javára fordítani.
Pályázati úton 2016 évben nem sikerült bevételhez jutnunk, annak ellenére, hogy a pályázat
kiírásával megegyező, megalapozott pályázatot nyújtottunk be. Megjegyzem, ennek
hiányában is sikerült megvalósítani terveinket. Amennyiben lesz rá lehetőség, az idén is
pályázni fogunk.
A túraköltségekre befizetett részvételi díj 2.661.400 Ft volt, ez az előző évihez képest,
955.000 Ft plusz befizetés. Ezen összegből 10 db túrát szerveztünk 506 fő részvételével,
összesen 1264 túranappal. Ami azt jelenti, hogy 2016 évben 97 fővel összesen 244 nappal
többet tölthettünk el határainkon innen és túl - reményeim szerint – mindenki
megelégedésére.
Az egyéb bevételek sor alatt, ami ez esetben a kamatbevételt jelenti, 177 Ft bevétel
szerepel. Mondhatnánk, említésre sem méltó, csupán az egyezőség miatt kell
megemlítenem.
Előzőek alapján 2016. évi összes bevételünk tehát 3.115.202 Ft, mely az előző évi
maradvánnyal, együtt, mindösszesen 4.886.311 Ft

Nézzük ez után, hogy hogyan gazdálkodtunk a meglévő pénzeszközeinkkel.
A számlavezetési díjunkat sikerült 7.845 Ft-ra minimalizálni.
A postaköltségünk 13.965 Ft, ami 5.845 Ft-tal kevesebb, mint az előző évi. Köszönhető ez
annak, hogy egyre több tagtárs rendelkezik internettel, amit az egyesület igyekszik
maximálisan kihasználni. Megjegyzem ennyi embert és ennyi programot összehangolni
internet nélkül, nagyon nehéz lenne. Kérem, hogy aki még nem közölte e-mail címét, az
tegye meg, azok a tagtársak, akik menet közben változtatják meg e-mail címüket,
szíveskedjenek jelezni azt a vezetőség felé. Ezen kívül a honlapunk is naprakész
információkat tartalmaz, kérem, hogy kövessük ezen is az információkat.
Internetes honlapra 2016-ban nem számoltunk el költséget, mivel az éves díj fizetése nem
naptári évre esik, áthúzódhat 2017. április hóig.
A kulcsosház biztosítására 10.314 Ft-ot fizettünk. Ezek a költségek nem emelkedtek 2016
évben, viszont nem is áll módunkban befolyásolni azokat.
A Megyei és Országos Természetjáró Szövetségnek összesen 32.100 Ft tagdíjat fizettünk ki,
hasonlóan a tavalyihoz, ami taglétszámunk arányában változik.
A bevételeinket taglaló fejezetben említett 10 db autóbuszos túrát sikerült 2.968.170 forintos
ráfordítással biztosítani. Köszönhető ez a viszonylag olcsó üzemanyag áraknak is, sajnos
ezzel az idén már nem számolhatunk. Túravezetőink és túraszervezőink töretlen energiával,
időt, fáradságot nem kímélve dolgoznak azon, hogy minden évben új, ismeretlen tájakat
fedezzenek fel számunkra és tárjanak elénk. Úgy érzem, ennek meg is van az eredménye,
egyesületünk népszerűsége egyre növekszik. Büszkén jelenthetjük ki, hogy sikerült erre az
évre is 10 olyan túrát szervezni, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére is
valamennyi utunkat teltházzal tudjuk indítani. Köszönöm minden túravezetőnek és önkéntes
idegenvezetőnek azt a munkát, amit a közösségünkért vállal.
Egyesületünk – a nevezési díjak kifizetésével – továbbra is támogatja azon tagjait, akik
különböző teljesítmény túrákon vesznek részt. Erre a célra az elmúlt évben 10.400 Ft-ot
költöttünk.
Nyomtatványra, irodaszerre, tintapatronra összesen 16.420 Ft-ot, nyomdai költségre 18.000
Ft-ot fordítottunk.
A közgyűlési és túravezetői értekezletek megrendezéséhez szükséges terem bérlésre
6.600 Ft–ot fizettünk ki. 2016. januártól a Megyei Szövetség jóvoltából, elnökségi üléseink,
valamint fogadóóráink megtartásához havi 2 ingyenes lehetőséget kaptunk. Ebben az évben
üléseinket minden hónap első és harmadik csütörtökjén tartjuk.
Eszközparkunkat is tovább bővítettük, 74.990 Ft-ért megvásároltuk a költségvetésben
80.000,- forinttal betervezet navigációs készüléket. Igyekszünk ezzel megkönnyíteni
túravezetőink ismeretlen tájakon való, könnyebb eligazodást.
Két fő túravezető beiskolázását támogattuk az elmúlt esztendőben, a képzésre 12.000 Ft-ot
fordítottunk.
Amint azt a bevételek taglalásánál említettem, pályázati úton nem jutottunk bevételhez,
viszont kiadási oldalon 3.000 Ft kiadás, mint pályázati díj jelentkezik.
A Turista Emlékpark karbantartására 14.450 Ft–ot fordítottunk Ez a költség, fűnyírás, zár
csere, szalonnasütő felújításának anyagköltségét fedezte. Munkadíjat nem fizettünk, a
munkát Káplár Mihály tagtársunk végezte. A terület rendben tartását továbbra is a tagság
végezte munkatúrákon. Különösen örültünk annak, hogy 3 tagtársunk és egy családtagja
nevezetesen Boros Lajos, Kulcsár János, Buda Béla és fia önállóan, külön felkérés nélkül,
szabaddá tette az emlékparkhoz vezető útvonalat a kidőlt fáktól.

Én itt szeretném megköszönni minden tagtársunknak a munkáját, amivel bármilyen módon
segíti közösségünket céljai elérésében és itt kérek mindenkit, hogy ki – ki tehetsége szerint
vegye ki a részét e munkákból. Szeretnénk megőrizni és kellemesebbé tenni az emlékpark
állapotát, hiszen a park mindannyiunk pihenésére szolgál. Biztatok mindenkit, hogy vegye
igénybe egyéb, nem egyesületi rendezvényekre is.
Egyéb, máshova nem sorolható kiadásokra 5.290 Ft-ot használtunk fel.
A 2016 évi 3.115.202 Ft-os bevételünkkel szemben 3.193.544 Ft pénzkiadásunk, keletkezett,
tehát 78.342 Ft-tal költöttünk többet, mint a tárgyévi bevételünk. Bízom benne, hogy
mindenki találhatott valami szépet az éves kínálatukból, kihasználva a kedvező
körülményeket, a közös összefogást, túravezetőink, vezetőink önzetlen munkáját. Nélkülük
nem tudnék ilyen szép eredményekről beszámolni.
Záró pénzkészletünk 2016. december 31-én
OTP folyószámlán
Házipénztárban
Mindösszesen

1.688.987 Ft
3.780 Ft
1.692.767 Ft

Kérem, a beszámolóm szíves elfogadását.

Miskolc, 2017. február 14.
Dr. Kocsis Edit
MHTE elnök

