BFTE elnökségi ülés 2015. évi 1. jegyzőkönyv
Helye: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 13. I. emelet
Ideje: 2015.04.08., szerda, 18:00
Napirend:
1. Elnökségi tag lemondása
2. 2014.évi beszámolók
3. 2015. évi tervek
4. Elnökségi ülések ütemterve, taggyűlés időpontja, előkészítése
5. Egyesületi tagokká választás
Jelenlevő elnökségi tagok:
Apró Gergely, Boronkai József, Jakab Zoltán, Makár Marietta, Makár Richárd
1. Elnökségi tag lemondása
Makár Marietta: Amint azt korábban emailben is jeleztem nem kívánok a jövőben elnökségi tag
lenni, ezt szeretném itt az elnökségi ülésen megerősíteni. Kérésre az elkövetkező taggyűlésig
ellátom a posztot.
Boronkai József: Az email alapján tudtuk a szándékot, így feladatunk, hogy Marietta helyére
megfelelő jelöltet állítsunk. Marietta főképp a táborokban segítkezett, így Kerékgyártó Enikő lenne
megfelelő e posztra. Természetesen tagjaink is jelölhetnek bárkit, a meghívóban erre utalni fogunk.
2. 2014.évi beszámolók
Boronkai József: Túrák
2014-ban egyesületünk 48 túrát szervezett, melyen összesen 1110 fő vett részt. Túráinkat 15
különböző túravezető vezette, akik között van 4 megbízott túravezető is, de 11 aktív, vizsgázott
túravezetővel bonyolítottuk le túráinkat. 20 különböző hegységben jártunk, ezek közül 7 hazai
(Aggteleki karszt, Bükk-hegység, Mátra, Zemplén, Pilis, Upponyi hegység, Karancs és Medves)
és 13 külföldi, melyből szinte mind a környező országokban található. 43 alkalommal szerveztünk
1 napos túrát, a fennmaradó események 2-5 napot öleltek fel.
IV. Barangoló-Barlangoló teljesítménytúra
Ebben az évben a természet nem fogadta a rendezvényünket a kegyeibe, már hajnalban a sátor
állításakor szakadt az eső, ennek ellenére a rajt/célhelyet felállítottuk, de a pontőröket nem
indítottuk útnak, az a döntés született, hogy aki akar, az végigsétálhat az utakon, de nem lesznek
pontok és a cél sem tart nyitva a rendezvény végéig, vagyis a teljesítménytúrát hivatalosan nem
indítottuk el. Ennek ellenére körülbelül 20-25 ember elindult és bejárta az útvonalakat. Mindenki
előre megkapta az emléklapot és a kitűzőt. Reméljük 2015-ben nagyobb szerencsénk lesz!

Makár Richárd: Nyári táborok
Minden évben, a nyári szünet első napjától 7-8 héten keresztül működtetünk napközis tábort. Ezek
a napközis táborok - főként a Zoo táborok - általában telített létszámmal működnek. Próbáltunk a
kevesebb több elve alapján inkább kevesebb típusú tábort szervezni, így jobban oda tudtunk
figyelni 1-1 táborra, turnusra és ez meghozta a gyümölcsét, hiszen így kevesebb táborral is szinte
elérjük a megszokott létszámot, és több mint 200 gyermekkel tudtunk foglalkozni.
Boronkai József: Pályázatok, 1 % felhasználása
Az elmúlt évben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz működési
költségeink kiegészítésére. A pályázatunk formailag és tartalmilag megfelelő volt, de a forrás
szűkössége miatt várólistára került. 2014-ben körülbelül 500 pályázónak kellett volna lemondania
a pályázatáról ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, így az elmúlt évben működési költségre nem
nyertünk támogatást.
Az elmúlt évben 182 646 Ft-ot kaptunk adó 1%-os felajánlásokból, melyet működési költségekre
és beszerzésekre kell majd fordítanunk.
3. 2015. évi tervek
Makár Richárd: 2015. évi túrák terv
A 2015. évi túranaptárat még előző év végén összeállítottuk, ez alapján valósítjuk meg túráinkat.
Összesen 57 túra szerepel a naptárban, ebből több olyan van, amelyet a megyei szövetség, illetve
más tagegyesület szervez. Egyre több olyan túravezetőnk aki nem vállalt feladatot, így 8 emberre
jut sajnos a jóval több feladat. Jó lenne ha új túravezetőket tudnánk bevonni a csapatba.
2015. évi táborok terv
2015-ben az alábbi napközis táborokat indítjuk:
2015.06.16-06.19: Bükki KalandoZOO Első hét
2015.06.22-06.26: Miskolc ZOO "A1" hét
2015.06.29-07.03: Miskolc ZOO "B1" hét
2015.07.06-07.10: Miskolc ZOO "A2" hét; Bükki Kalandtúra "A" hét
2015.07.13-07.17: Miskolc ZOO "B2" hét; Bükki Kalandtúra "B" hét
2015.07.20-07.24: Miskolc ZOO "A3" hét; Bükki Kerékpáros Tekerős hét
2015.07.27-07.31: Miskolc ZOO "B3" hét.
Boronkai József: 2015. évi egyéb tervek
- Jelzésfestés: OKT projekt, GYOT előkészítés
- Majál Zöld út felújítása, Majál tábla kijavítása
- Barlangos JT karbantartása folyamatosan
- Pályázatok figyelemmel kísérése, benyújtása

4. Elnökségi ülések ütemterve, taggyűlés időpontja, előkészítése
Boronkai József:
Az alapszabály szerint minimum 2 ülésre van szükség, de a folyamatos belépések miatt lehet
gyakrabban is ülésezni kell. Biztos időpont a táborok befejezése után, de még a Barangoló TT előtt
kell, hogy legyen, azaz augusztusban.
A taggyűlés előkészítése halad, a gazdasági kimutatókat a könyvelőtől megkaptuk.
A javasolt időpont 2015. május 13, szerda délután.

5. Egyesületi tagokká választás
Boronkai József:
Az előző elnökségi ülés óta 37 fő jelezte belépési szándékát.
Kósa László Imre
Kósáné Nagy Judit
Magyar Enikő
Szőr András
Dr.Székely Zsófia
Zoller Zsófia
Gulyás Szilvia
Fedorné Petrik Dóra
Zoller Jánosné Angyal Anna
Szirovicza István
Muri Attila
Nagy Szilvia
Parditkova Katarina
Nagy Ferenc
Muri Mihály
Nagyné Muri Emese
Lénártfalvi Ádám
Hegedűs Zsuzsanna
Hegedűs Gábor
Simka Orsolya
Lengyel György
Harsányi László
Szentpéteri Réka
Fejér Ildikó Irén
Kálmán Attila

Kaczkó Anna
Hudák Milán
Minyó Melinda
Szalai Tamás
Jávori Ágnes
Godó Éva
Dr. Szabó Nikoletta
Kolyvek Orsolya
Szabó Attila
Villás Marcell
Csopa Éva
Fodor Ildikó
Boronkai József:
Kérem a tagok felvételéről szavazzunk.
Egyhangúlag elfogadva. BFTE/EL/2015/1 (04.08) határozat
Miskolc, 2015. április 08.
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