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2015 évi beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!

.
Egyesületünk aktív tagja a Magyar természetjáró Szövetségnek, a Heves
Megyei Természetbarát Szövetségnek és a Füzesabonyi Kistérségi Civil
Tanácsnak. Az egészséges környezet és a természet sokszínűségének
megőrzése érdekében együttműködési szerződést kötöttünk a Füzesabony
Város Önkormányzatával. Aktív együttműködő partnere voltunk és
vagyunk a TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0020 Kisbocs Önkéntes projektés a
Füzesabonyi
Egészségügyi
központ
TÁMOP-6.1.2-11/32012-0051
projektjében. Kiemelten foglakoztunk a TeSzedd a Kéken! projekt Heves
megyei szakaszának lebonyolításával. Önkéntesek bevonásával kétszer.
május 16-án és október 9 és 10-én 52 km hosszban gyűjtöttük össze a
szemetet.
Az elmúlt év alatt túratervünket betartva 83 túrát szerveztünk 1538 km
túraútvonalon. Így tagjaink által elért pontszám 3220 pont. Túráinkon 261
személy túrázott.
A beszámolási időszakban 2015 évben a Tisza-tavi körtúra mozgalmat, Az
egri Bükk nagyjai, az Országos Kéktúra mozgalmat szerveztük, melyen
nem csak az egyesületünk tagjai vettek részt, hanem csatlakoztak
hozzánk a társegyesületek és több civil szervezet tagjai is.
Munkánk során elmondhatjuk, hogy jól képzett túravezetőink vannak, akik
aktívan kiveszik részüket a tervezésben, a szervezésben és a
lebonyolításban is.

Megpályáztuk és sikeres megbízási szerződés sikerült kötni a Felsőtárkány
–Szarvaskő Zöld sávval jelzett túraútvonal felújítására, melyet kiemelkedő
pontossággal, önkéntesek bevonásával elkészítettünk és átadásra került.A
felújításban Önkénteseink 22 munkanapot dolgoztak.
Három középiskolával kötöttünk együttműködési szerződést a diákok
önkéntes közösségi munkájának biztosítására. 2015-ben 48 munkanapot
dolgoztak egyesületünk kereteiben. Füzesabonyi és a szomszédos
települések általános iskoláiban természetfilmen és diákon mutattuk be a
természetkincseit és túráinkat.
Tevékenységünk
napról-napra
követhető
www.facebook.com/pages/Füzesabonyi-Természetbarát-Egyesület
oldalán.

a

Programjain aktív szerepet töltenek be mindazok számára akik
fogékonyak a természet megismerésére, a természet szeretetére.
Lehetőséget teremtünk mindazon társadalmi igény kielégítésére, hogy
szervezett keretek között az egyének szükségletének megfelelően a
természetben mozogjanak egészségük érdekében.
Éves költségvetésünk tervünk szerint mindössze a tagdíjbevételre
korlátozódott, melynek éves összege 32 ezer Ft., a szövetségek felé
fizetendő tagdíjunk 14 000 Ft. A túrafüzetek értékesítését nonprofit
módon értékesítettük és számoltunk el a Heves Megyei Természetbarát
Szövetség felé .A Magyar Természetjáró Szövetség egyesületünket
alkalmasnak találta arra a a megtisztelő feladatra, hogy az évben kétszer
az Országos Kék túra útvonalának megtisztítását önkéntesek bevonásával
mi biztosítsuk. Ehez a feladathoz a Heves Megye Önkormányzata 100 ezer
Ft. támogatásban részesített, mellyel határidőben elszámoltunk.
Úgyszintén Önkéntesek bevonásával újítottuk föl a FelsőtárkánySzarvaskő közötti Zöld sávval jelzett túraútvonalat. költségeit részbeni
fedezésére a MTSZ jóváírta. Ugyanakkor az MTSZ részétől 138 ezer Ft.
támogatásban részesültünk
Az eddigi zavartalan
és fejlődő
működésünket a tagságunk által tanúsított önzetlen odaadás, segítő
szándékú hozzáállás biztosította, mely sokszor az anyagi költségek
átvállalását és támogatását is magába foglalta. Így a 2015. évet
gazdaságilag eredményesen zárhattuk, mérlegünk 207 ezer Ft.
pozitívumot mutat.
Kérem a tagtársakat, hogy a beszámolót vitassák meg és fogadják el!

Köszönöm a figyelmet!

Somogyi Imre elnök

A beszámolót a közgyűlés KH2016/5 számon elfogadta.

