Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület

2015. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Túratársak!
A 2015-es évet 1.756.255,- Ft induló tőkével kezdtük, mely összeget az alábbi tételek adják.
OTP-nél vezetett folyószámlánkon előző évről áthozott egyenleg:
519.545,- Ft
Házipénztárban lévő készpénz maradványunk
16.950,- Ft
A K&H Banknál értékpapírba fektetett pénzeszközünk
1.219.760,- Ft-ot képviselt
2014. december 31-én.
2015 évi bevételeink a következők szerint alakultak.
A személyi jövedelemadó 1%-ából visszautalt összeg 167.576,- Ft, ami 41.006,- Ft-tal
haladta meg az előző évit, annak ellenére, hogy az aktív korú tagok száma csökkenő
tendenciát mutat.
Tagdíjból származó bevételünk 328.300,- Ft, ez 24.100,- Ft-tal haladta meg az előző évit, és
a 100,- Ft / fő tagdíjemelésnek köszönhető, hiszen taglétszámunk csak 4 fővel nőtt 2015
évben. Megoszlásuk a következő:
Aktív korúak:
57 fő
Nyugdíjas korúak: 151 fő
Tanuló:
13 fő
Tiszteletbeli tag:
6 fő
Átlagosan egy fő 120,- Ft/hó tagdíjat fizet, amit megpróbálunk a leggazdaságosabb módon a
tagok javára fordítani.
Pályázati úton 100.000,- forinthoz jutottunk. Ezt az összeget irodalmi és vallási emlékeink
felkereséséhez pótoltuk hozzá. Nem nagy összeg, ha figyelembe vesszük, hogy az érintett 2
túrán 104 fő vett részt, tehát az egy főre jutó támogatás mindössze 961,- Ft-ot jelentett,
mégis örültünk neki. Amennyiben lesz rá lehetőség, az idén is pályázni fogunk.
A túraköltségekre befizetett részvételi díj 1.706.400,- Ft volt, az előző évihez képest ez
457.400,- Ft plusz befizetés. Ezen összegből tagjaink 8 db túrán, 409 fővel, összesen 1020
túranapot töltöttek határainkon innen és túl.
Az egyéb bevételek sor alatt, ami ez esetben kamatbevételt jelenti, nem dicsekedhetünk. A
2014. évi 10.555,- forinttal szemben, csak 2.162,- Ft realizálódott, amit azt hiszem, senkinek
nem kell magyaráznom. Különösen elenyésző ez az összeg, ha figyelembe vesszük a
kiadási oldalon megjelenő banki költségeket.
Előzőek alapján 2015. évi összes bevételünk tehát 2.304.438,- Ft, mely az előző évi
maradvánnyal, együtt, mindösszesen 4.060.693,- Ft
Nézzük ezután, hogy hogyan gazdálkodtunk a meglévő pénzeszközeinkkel.
A számlavezetési díjnál állandóan figyeljük, és követjük a lehetőséget, amivel csökkenteni
tudjuk ezen kifizetéseket, ezért úgy döntöttünk, hogy megszüntetjük a K & H Banknál
vezetett számlánkat, ugyanis nem hozott már annyi bevételt, amiért érdemes lett volna két
számlát futtatni. Ennek következtében, a számlavezetési díjunk 49.339,- Ft- ra ugrott. Ennek
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magyarázata, hogy a 2003. évben nyitott értékszámlán 12 éven keresztül göngyölítették a
banki költségeket, amit csak most a megszüntetéskor vontak le. Ez az összeg 32.207,- Ft
összeget tett ki, ami elenyésző ahhoz képest, hogy az akkor befektetett 445.685, Ft
időközben 1.189.643,- forintra hízott még a költségek levonása után is. Sajnos ez a bevételi
forrásunk is megszűnt, nem érdemes tovább a megtakarításunkat külön bankban tartani.
A postaköltségünk 19.810,- Ft volt, a növekedés oka, hogy kétszer hívtunk össze közgyűlést
az elmúlt évben és a tagok kiértesítése megnövelte a postai költséget. Itt kívánom
megjegyezni, néhány tagtársunk még mindig nem figyel oda, hogy frissítse a megváltozott
elérhetőségi adatait, viszont tőlünk elvárja, hogy mindenről időben értesüljön. Néhányan
csak legyintenek arra, hogy nem tudtunk bizonyos információt eljuttatni hozzájuk, mondván
„nem probléma, mert már úgyis hallottam valakitől”. Sajnos ez nem így működik, minket
szigorú szabályok kötnek, bizonyítható módon kell dokumentálni – egy esetleges ellenőrzés
alkalmával – hogy pl. kézbesítettük a leveleket. Ennek legolcsóbb, leggyorsabb és
legegyszerűbb módja az online közvetítés. Amennyiben ez ilyen formában nem sikerül,
akkor ezt postai úton kell megismételnünk, ami viszont nem kevés kiadással jár, ismerve a
postai szolgáltatások díját.
Internetes honlap előfizetésére 22.860,- Ft, a kulcsosház biztosítására 10.315,- Ft-ot
fizettünk, ezen költségeket nem áll módunkban befolyásolni, egyébként ezek a költségek
nem emelkedtek 2015 évben.
A Megyei és Országos Természetjáró Szövetségnek összesen 32.300,- Ft tagdíjat fizettünk
ki, ami taglétszámunk arányában változik.
A bevételeinket taglaló fejezetben említett 8 db autóbuszos túrát sikerült 2.009.535,- forintos
ráfordítással biztosítani. Ebben az a kedvező körülmény is szerepet játszott, hogy az
üzemagyag árának csökkenése miatt előnyösebb fuvarszerződéseket sikerült kötni, mint azt
terveztük. Köszönhető továbbá azoknak a túra szervezőknek, akik időt, fáradságot nem
kímélve igyekeztek felkutatni a legkedvezőbb lehetőségeket ahhoz, hogy könnyebben
elérhetővé tegyék ezeket az utakat. Ennek meg is van a gyümölcse, nem akarok előre
szaladni az eseményekben, de büszkén jelenthetjük ki, hogy sikerült erre az évre is 10 olyan
túrát szervezni, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére is valamennyi utunkat
teltházzal tudjuk indítani. Én itt köszönném meg minden túravezetőnek és önkéntes
idegenvezetőnek azt a munkát, amit a közösségünkért vállal.
Egyesületünk – a nevezési díjak kifizetésével – továbbra is támogatja azon tagjait, akik
különböző teljesítmény túrákon vesznek részt. Erre a célra az elmúlt évben 8.800,- Ft-ot
költöttünk.
Nyomtatványra, irodaszerre, tintapatronra összesen 10.590,- Ft-ot fizettünk ki, ami az előző
évhez viszonyítva 50%-os megtakarítást jelent.
A közgyűlési és túravezetői értekezletek megrendezéséhez szükséges terem bérleti díja
11.000,- Ft volt. A tavalyi évben a Civil Ház adta lehetőséget ragadtuk meg, hogy az
elnökségi ülések megtartása ne kerüljön pénzbe. Ez havonta csak 1 ingyenes lehetőséget
biztosított, ami elég kevésnek bizonyult. Az idén januártól a Megyei Szövetség jóindulatára
hagyatkozunk, akiktől havi 2 ingyenes lehetőséget kaptunk, újra a régi felállásban
működhetünk, minden hónap első és 3. szerdáján vagyunk elérhetőek.
Eszközparkunkat is tovább bővítettük, 79.990,- Ft ért megvásároltuk a költségvetésben
80.000,- forinttal betervezett számítógépet, megkönnyítve ezzel a munkánkat.
Pályázati díjra 3.000,- Ft-ot fizettünk ki, ami köszönhetően a jó pályázati munkának 100.000,Ft- bevételt hozott egyesületünknek.
2014. évben 120.000,- Ft és 220 munkaóra ráfordításával – fennállásának 30. évfordulójára felújítottuk a Turista Emlékparkot. Szeretnénk ezt az állapotot megőrizni, ezért
karbantartásra 4.690,- Ft-ot, fűkaszáláshoz üzemanyagra 9.865,- forintot fordítottunk. Ezt a

3
nem könnyű feladatot közel 10 éve Káplár Mihály tagtársunk végzi önkéntes alapon.
Köszönjük Mihály, de itt kérek minden tagtársat, hogy ki – ki tehetsége szerint vegye ki a
részét e munkákból, hiszen az idén újabb feladatok várnak ránk.
Egyesületünk szép mozgalmat indított el „Turista elődeink nyomában” címmel, 15.000,- Ft
értékben nyomtatott emléklapokat a teljesítések elismerésére. Szomorúan kell
megállapítanom, hogy ez a szép kezdeményezés, még a tagjaink körében sem örvend
népszerűségnek. Szeretném felhívni a figyelmet ennek a mozgalomnak a szépségére.
Megjegyzem, hogy az idén meghirdetett 3 földvár túra is elismerésre méltó rendezvény, ami
nagy népszerűségnek örvend – ennek örülünk is – de lássuk meg szűkebb környezetünkben
is a szépet, hiszen van kikre büszkének lennünk.
Egyéb, máshova nem sorolható kiadásokra 2.490,- Ft-ot használtunk fel.
2015 évi 2.304.438,- Ft-os bevételeinkkel szemben 2.289,584,- Ft pénzkiadásunk,
ráfordításunk keletkezett. Tehát 14.854,- Ft eredménnyel zártuk az évet, úgy hogy
megítélésem szerint mindenki találhatott valami szépet az éves kínálatukból, kihasználva a
kedvező körülményeket a közös összefogást, túravezetőink, vezetőink önzetlen munkáját.
Nélkülük nem tudnék ilyen szép eredményekről beszámolni.
Záró pénzkészletünk 2015. december 31.-én
OTP folyószámlán
Házipénztárban
Mindösszesen

1.770.744,- Ft
365,- Ft
1.771.109,- Ft

Miskolc, 2016. február 14.
Dr. Kocsis Edit
MHTE elnök
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GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ 2015 ÉVRŐL
Nyitóegyenleg
Előző évi készpénz maradvány
Előző évi maradvány folyószámlán
Értékjegybe befektetett pénzeszköz

16.950,- Ft
519.545,- Ft
1.219.760,- Ft

Összesen:

1.756.255,- Ft

Bevételeink:
Személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összeg
Tagdíj bevételek
Túraköltségekre befizetett összeg
Pályázaton elnyert összeg
Egyéb bevételek

167.576,- Ft
328.300,- Ft
1.706.400,- Ft
100.000,- Ft
2.162,- Ft

Összesen:

2.304.438,- Ft

Mindösszesen:

4.060.693,- Ft

Kiadásaink:
OTP számlavezetési díj
Postaköltség
Internetes honlap előfizetési díj
Kulcsosház biztosítási díj
Fizetett tagdíjak
Túrákra fordított költségek
Nevezési díjak
Nyomtatvány, irodaszer
Terembérlet
Turista emlékpark karbantartása
Eszköz beszerzés
Pályázati díj
Üzemanyag fűnyíróhoz
Turista elődeink nyomában emléklap
Egyéb kiadások

49.339,- Ft
19.810,- Ft
22.860,- Ft
10.315,- Ft
32.300,- Ft
2.009.535,- Ft
8.800,- Ft
10.590,- Ft
11.000,- Ft
4.690,- Ft
79.990,- Ft
3.000,- Ft
9.865,- Ft
15.000,- Ft
2.490,- Ft

Összesen:

2.289.584,- Ft

Pénzkészletünk 2015.december 31-én
Házipénztárban:
OTP folyószámlán

365,- Ft
1.770.744,- Ft

Összesen:

1.771.109,- Ft

