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Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület
Gazdasági beszámoló 2018. évről
4. melléklet

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Túratársak!

A 2018-as évet 1.546.282,- Ft induló tőkével kezdtük, mely összeget az alábbi tételek adják.
OTP-nél vezetett folyószámlánkon 2017 évről áthozott egyenleg:
1.526.112 Ft
Házipénztárban lévő készpénz maradványunk:
20.170 Ft
Vizsgáljuk meg gazdálkodásunkat a tervezett költségvetésünkkel szemben.
Bevételeink a következők szerint alakultak.
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából utalt összegre – az előző évek csökkenő
tendenciáit figyelembe véve - 90.000 Ft-ot irányoztunk elő, ezzel szemben sikerült 103.695
Ft-ot elkönyvelnünk, ami a tervezetthez képest +13.695 Ft-ot jelent. Köszönet mindenkinek,
aki ezen szép összeg megszerzésében segítségünkre volt. Továbbra is javaslom, hogy
kérjük meg fiatalabb, jövedelemmel rendelkező családtagjainkat is arra, hogy ilyen módon
támogassák egyesületünket.
Beszedett tagdíjból 410.000 Ft bevételt reméltünk. Az ebből származó bevételünk 390.600
Ft volt, ami a tervezettnél 19.400 Ft-tal kevesebb. Az elmaradás oka egyrészt a taglétszám
11 fővel való csökkenése, másrészt az aktív korú tagság fogyása.
Taglétszámunk összetétele a következő:
Aktív korúak:
Nyugdíjas korúak:
Tanuló:
Gyermek:
Tartós munkanélküli:
Tiszteletbeli tag:
Összes taglétszám:

2017 évben
58
185
14
4
1
4
266

2018 évben
40
197
11
2
1
4
255

Ismét pályáztunk a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Kulturális
Mecénás alapból igényelhető támogatásra, és sikerült 100.000 Ft pályázati pénzhez jutni,
amit a költségvetésünkbe is beterveztünk. A korábbi évekhez hasonlóan ezen összeget
irodalmi és kulturális emlékeink megismerésére fordítottunk. Ezúttal megemlékeztünk Kaffka
Margit halálának 100. évfordulójáról. A húsvéti túránk során Jókai emlékhelyeket kerestünk
fel. Mecseki túránk során, Pécs belvárosában a világhírű vallási emlékhelyet tekintettük meg.
Meglátogattuk a Mohácsi Történelmi Emlékhelyet. Bodrogközi kirándulásunkon Rákóczi
emlék-helyeket kerestünk fel. Tagjaink a túrákon életre szóló élményekkel és
tapasztalatokkal gazdagodtak a kapott támogatás segítségével.
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A betervezett 10 túra megvalósításához 3.135.000 Ft önrész befizetésével számoltunk. A
tervezett összegtől - néhány fős létszámbeli különbség miatt 11.000 Ft eltéréssel - 3.124.000
Ft-ot szedtünk be.
Kamatbevételt nem terveztünk, ezzel szemben folyószámlánkon 2 Ft kamatbevétel
mutatkozott. Mondhatnánk, említésre sem méltó, csupán az egyezőség miatt kell
megemlítenem.
A tervezett 3.735.000 Ft bevételünkhöz képest 3.718.297 Ft-ot könyvelhettünk el. Az eltérés
-16.703 Ft
2018 évi bevételünk, és a nyitó pénzkészlet mindösszesen 5.264.579 Ft
Nézzük, hogy hogyan gazdálkodtunk a pénzeszközeinkkel.
A számlavezetési díjra 40.000 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 28.101 Ft költségünk merült
fel.
A postaköltségünket sikerült 4.290 Ft-ból megoldani, a tervezett 15.000 Ft-tal szemben.
Köszönhető ez annak, hogy egyre több tagtárs rendelkezik email címmel, amit az egyesület
igyekszik maximálisan kihasználni.
Internetes honlap előfizetésre 25.000 Ft-ot terveztünk, de 19.050 Ft-ot költöttünk.
A kulcsosház biztosítására 15.000 Ft-ot irányoztunk elő és 11.031 Ft-ot fizettünk ki.
A megyei és országos természetjáró szövetségi tagdíjra tervezett 35.000 Ft helyett 36.600
Ft-ot utaltunk. Ez a költség taglétszámunk arányában változik.
A bevételeinket taglaló fejezetben említett 10 db autóbuszos túrát sikerült 3.658.630,- Ft-os
ráfordítással megvalósítani, a tervezett 3.750.000 Ft-tal szemben. Túravezetőink és
túraszervezőink töretlen energiával, időt, fáradságot nem kímélve dolgoztak azon, hogy
minden évben új, tájakat fedezzenek fel számunkra. Örömmel jelentem be, de a honlapon Ti
is láthattátok, hogy az idén sem maradunk túrák nélkül, lelkes túraszervezőink erre az évre is
8 gyönyörű túrát szerveztek. Nagy sikerrel rendeztük az elmúlt évben a különböző
városismertető sétákat, aminek az idén szintén lesz folytatása, köszönhetően Kiskun Magda
lelkes szervezésének.
Köszönöm minden túravezetőnek és önkéntes idegenvezetőnek azt a munkát, amit a
közösségünkért vállalt, és vállal a jövőben is.
A nevezési díjak kifizetésére 15.000 Ft-ot terveztünk, de ilyen kifizetésre az elmúlt évben
nem került sor.
Nyomtatványra, irodaszerre, nyomdai költségre 30.000 Ft volt betervezve, és 31.040 Ft-ot
költöttünk.
A közgyűlési és túravezetői értekezletek megrendezéséhez szükséges terem bérlésre
15.000 Ft-ot terveztünk, amit 1.125 Ft-tal léptünk túl.
A Turista Emlékpark karbantartására 30.000 Ft-ot terveztünk, de 12.060 Ft-ot költöttünk, ami
a fűnyíráshoz szükséges üzemanyag költségét jelenti. A munka oroszlán részét Káplár
Mihály tagtársunk végezte, a terület rendbetételében a tagság egyre nagyobb létszámban
vett részt. Köszönet érte!
Egyéb kiadásokra 4.400 Ft-ot költöttünk, a betervezett 20.000 Ft-tal szemben.
A tervezett költségvetést alapul véve, a kiadásokra tervezett 3.990.000 Ft- al szemben,
3.821.327 Ft-ból valósítottuk meg a 2018 évi terveinket.
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Végezetül, a 2018. évi 3.718.297 Ft-os bevételünkkel szemben 3.821.327 Ft pénzkiadásunk
keletkezett, tehát 103.030 Ft-tal költöttünk többet, mint a tárgy évi bevételünk, ahhoz képest,
hogy a költségvetésünket 255.000 Ft hiánnyal terveztük.
Záró pénzkészletünk 2018. december 31-én
OTP folyószámlán:
Házipénztárban:
Mindösszesen:

1.430.902 Ft
12.350 Ft
1.443.252 Ft

Kérem a beszámolóm szíves elfogadását.

Miskolc, 2019. január 12.

Dr. Kocsis Edit
elnök

