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2016 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 vagyunk a
Füzesabonyi
Egészségügyi
központ
TÁMOP-6.1.2-11/32012-0051
projektjében.
Az egyesületünk szervezte a TeSzedd a Kéken! projekt Heves megyei
szakaszán Sirok és Bánkút között. Ennek költségét is egyesületünk álta.
Önkéntesek bevonásával kétszer. április 30-án 52 km hosszban gyűjtöttük
össze a szemetet.
Az elmúlt év alatt túratervünket betartva 88 túrát szerveztünk 1795 km
túraútvonalon. Így tagjaink által elért pontszám 3320 pont. Túráinkon 176
személy túrázott.
A beszámolási időszakban 2016 évben a Tisza-tavi Körtúra mozgalmat, az
Egri Bükk Nagyjai, az Országos Kéktúra mozgalmat, Irodalmi emlékhelyek
Heves megyében, Ezer év a Mátra és a Bükk vidékén, II Rákóczi Ferenc
emléktúrát,, Jubileumi körtúra a Bükkben, A Bükk 900-as csúcsai és a
Bükk szirtjei túramozgalmakat
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 Magyar
Természetjáró Szövetséggel Egerbakta–Almár-völgy, Sirok-Bükkszék,
Lesrét-Bélapátfalva, piros sáv, Felsőtárkány - Gallya-nyereg sárga sáv,
Sirok – Nyírjes-tó, Szalokma-fő - Bak-ága közötti Kék keresztel jelzett
túraútvonal felújítására, melyet kiemelkedő pontossággal, önkéntesek
bevonásával
elkészítettünk
és
átvételre
került.
A
felújításban
Önkénteseink 750 munkaórát teljesítettek.
A Füzesabonyi Önkormányzathoz benyújtott pályázatunk nyert, mellyel
megvalósult az az elvárás, hogy a legmodernebb gps. eszközt
vásárolhattuk meg. Ennek az eszköznek a birtokában újabb lehetőség
nyílt meg előttünk. Személyemmel pályázhatunk a felújítások
ellenőrzésére. Ez a pályázat is eredményes volt így 230 km ellenőrzését
végeztem el önkéntes munkában.
Három középiskolával kötöttünk együttműködési szerződést a diákok
önkéntes közösségi munkájának biztosítására. 2015-ben 24 munkanapot
dolgoztak egyesületünk kereteiben. Füzesabonyi és a szomszédos
települések általános iskoláiban természetfilmen és diákon mutattuk be a
természetkincseit és túráinkat.
Szihalom községben egész napos tájékozódási túraversenyt szerveztünk,
melyen a térség általános iskolásai, középiskolásai és családok vettek
részt. Három kategóriában díjaztuk a versenyzőket!
A Hold Kő Alapítványhoz benyújtott pályázatunk is sikeres volt. Ennek a
pályázatnak az eredménye képpen az egyesületünk honlapját elkészítették
és egy éves üzemelési díját is az alapítvány finanszírozta.
Tevékenységünk
napról-napra
követhető
www.facebook.com/pages/Füzesabonyi-Természetbarát-Egyesület
oldalán. és júniustól már a www.jotermeszetjaro.hu oldalunkon is.

a

Programjaink 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 45 ezer 600 Ft., a szövetségek felé

fizetendő tagdíjunk 14 000 Ft. A túrafüzetek értékesítését nonprofit
módon értékesítettük és számoltunk el a Heves Megyei Természetbarát
Szövetség felé.
Költségvetésünket a nyertes pályázatok jóvoltából jelentősen túlléphettük,
természetesen a pályázatok megvalósítása érdekében!
Várólistáról ugyan, de örömünkre támogatási szerződés megkötésére
kerülhetett sor az Emberi Erőforrások Minisztérium Támogatáskezelő NEA16 –M-588 számú befogadott pályázatunk kapcsán 300 eFt. értékről. Ez
nagy segítség az egyesület működését illetően. Ennek az összegnek a
felhasználása március 31.-ig lehetséges. Felhasználása természetesen a
beadott pályázat költségvetésétől nem térhet el, így ennek egy része
eszközvásárlásra került.
Tevékenységünket minősíti, hogy az elmúlt év során benyújtott
közhasznúsági jelentésünk és kérelmünk pozitív elbírálást kapott így az
Egri Törvényszék egyesületünket közhasznúvá nyilvánította.
A 2016 évi tevékenységünket is ebben a szellemben és szabályok mellett
végeztük és továbbra is megszeretnénk tartani ezt a címet!
Így a 2016. évet gazdaságilag eredményesen zárhattuk, mérlegünk 777
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 KH2017/1… számon elfogadta.

