Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület
Székhely: 3533 Miskolc, Árvíz utca 2/A

Gazdasági beszámoló 2021. évről

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Túratársak!
2021. évi pénzkészlet alakulása:
2021. évi Nyitó pénzkészlet:
OTP folyószámlán:
Pénztárban:
Összesen:

1.701.983 Ft
169.695 Ft
1.871.678 Ft

2021. évi Záró pénzkészlet:
OTP folyószámlán:
Pénztárban:
Összesen:

2.302.643 Ft
249.590 Ft
2.552.233 Ft

2021. évi gazdálkodásunk bevételei, költségei, ráfordításai:
2021. évben elszámolt bevételeink a következők szerint alakultak.
1.) Kulturális Mecénás Alap önkormányzati támogatás
Ismét pályáztunk a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett
Kulturális Mecénás alapból igényelhető támogatásra, és sikerült 50.000 Ft
pályázati pénzhez jutni. A 20201.évi költségvetésünkben 50.000 Ft támogatási
összeget terveztünk, az előző évhez hasonlóan. A kapott támogatást a korábbi
évekhez hasonlóan irodalmi és kulturális emlékeink megismerésére fordítottuk.
2.) Személyi jövedelemadó 1%
A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából 117.840.- Ft bevételt értünk el,
amely a tervezett 90.000 Ft összeghez képest 27.840.- Ft-tal több. Köszönjük
mindenkinek, aki az Egyesület munkáját ezzel a felajánlással segítette. Továbbra
is javaslom, hogy kérjük meg fiatalabb, jövedelemmel rendelkező
családtagjainkat is arra, hogy ilyen módon támogassák Egyesületünket.
3.) MTSZ, BGA állami támogatás
Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Természetjáró Szövetség által meghirdetett
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által biztosított forrásból rendelkezésre bocsátható,
működési költségekre fordítható utófinanszírozott hozzájárulásra, és 53.561.-Ft
támogatásban részesültünk.
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4.) Egyesületi tagdíj bevétel
2021. évben 381.000.- Ft tagdíj bevételt értünk el, amely 11.000.- Ft-tal lett több
a tervezett 370.000 Ft bevételtől.
Taglétszámunk összetétele:
Megnevezés
Aktív korúak

2019 évben

2020 évben

2021 évben

34

30

30

203

201

210

Tanulók

9

6

5

Gyermek

1

0

0

Tiszteletbeli tag

6

5

6

253

242

251

Nyugdíjas korúak

Összesen

5.) Szervezett túrák részvételi díj bevétel
A tervezett túrák megvalósításához a költségvetésben 8.861.000.-Ft önrész
befizetésével számoltunk. A túrákra elkészített kalkulációk alapján 5.447.225 Ft
részvételi díj befizetésére került sor.
6.) Kamatbevétel
Kamatbevételt nem terveztünk, a kamatbevétel összege 2.- Ft.
7.) Egyéb bevétel
Egyéb bevételként 220.500,- Ft-ot számoltunk el, amely magában foglalja az
egyesületi logóval ellátott pólók értékesítésének bevételét.
2021. évben elszámolt költségeink, ráfordításaink a következők szerint
alakultak.
1.) Nyomtatvány, irodaszer költség
Nyomtatványra, irodaszerre, nyomdai költségre 43.000.- Ft-ot terveztünk, és
19.348.- Ft költség merült fel.
2.) Turista Emlékpark karbantartás
A Turista Emlékpark karbantartására 40.000 Ft-ot terveztünk, összesen 24.825.Ft-ot költöttünk. Az Emlékpark rendbetétele munkatúrákon történt, melyen a
tagság kisebb, nagyobb létszámban vett részt. Köszönet érte!. Külön
megköszönjük Üveges Lászlónak és feleségének Katalinnak odaadó
gondoskodásukat.
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3.) Bérleti díjak
A közgyűlési és túravezetői értekezlet megrendezéséhez szükséges terem bérleti
díjára 25.000 Ft-ot terveztünk. Költség nem merült fel, mivel a vírushelyzet miatt
a közgyűlés megtartása a tagok személyes részvétele nélkül történt.
4.) Tagsági díjak
A megyei és országos természetjáró szövetségi tagdíjra 30.000 Ft-ot terveztünk
és ezzel egyezően 30.000 Ft tagdíj megfizetésére került sor.
5.) Posta költség
A postaköltségünket 11.625.-Ft-ból tudtuk megoldani, a tervezett 10.000.- Ft-tal
szemben.
6.) Webhely szolgáltatás
Internetes honlap előfizetésre 10.000 Ft-ot terveztünk és 9.906 Ft előfizetési
díjból valósult meg a webhely szolgáltatás.
7.) Bankköltség
A banki számlavezetési díjra 20.000.- Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 8.418.-Ft
költségünk merült fel.
8.) Biztosítási díj
A kulcsos ház biztosítására 12.000 Ft-ot irányoztunk elő. A megfizetett biztosítási
díj összege 11.961.- Ft volt.
9.)Szervezett túrák költségei
2021. évi túráinkat 5.255.530.-Ft költséggel, ráfordítással valósítottuk meg, a
tervezett 9.011.000.-Ft-tal szemben. Túravezetőink és túraszervezőink töretlen
energiával, időt, fáradtságot nem kímélve dolgoztak azon, hogy minden évben új,
tájakat fedezzenek fel számunkra. Örömmel jelentem be, de a honlapon Ti is
láthattátok, hogy idén sem maradunk túrák nélkül, lelkes túravezetőink erre az
évre 11 gyönyörű túrát szerveztek.
Nagy sikerrel rendeztük az elmúlt években a különböző városismertető sétákat,
amit tavaly a vírushelyzet miatt nem tudtunk megtartani, azt az idén valósítjuk
meg, köszönhetően Kiskun Magda lelkes szervezésének.
10.)Egyéb költségek
Egyéb költségként 217.171,- Ft-ot számoltunk el, amely az egyesületi logóval
ellátott pólók beszerzési árát foglalja magában.
11.)Kerekítési különbözet:
A kerekítési különbözet alapján 4.-Ft egyéb ráfordítást számoltunk el.
2021. évi költségvetésben az MHTE 60 éves évfordulójára 160.000 Ft költséget
terveztünk, ami a vírushelyzet következtében nem valósult meg.
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A tervezett költségvetést alapul véve, a költségekre, ráfordításokra tervezett
9.371.000.-Ft-tal szemben 5.588.788.-Ft-ból valósítottuk meg 2021. évi terveinket.
Összegezve, a 2021. évben elszámolt 6.270.128.- Ft bevételünkkel szemben
5.588.788.- Ft költségünk, ráfordításunk merült fel, a gazdálkodás eredménye
681.340.-Ft. A költségvetésünket 0.-Ft eredménnyel terveztük.
Kérem a Gazdasági beszámoló szíves elfogadását.

Miskolc, 2022.02.06.

Harsányi Józsefné
Gazdasági Vezető
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Török István
MHTE Elnök
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