BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVRŐL

Szakmai beszámoló
Az egyesület 2011. évi tevékenységére rányomta bélyegét a bírósági bejegyzés elhúzódása. Emiatt
gyakorlatilag csak az év végétől, a 2012-es év elejétől működhettünk.
Az egyesület első alapító közgyűlésére ugyan még 2011. szeptemberben sor került, de az alapszabály
módosításának kötelezettsége miatt bírósági bejegyzésünk jogerőre emelkedésére csak 2011
decemberében került sor.
Az egyesület első féléves programjában meghatározottak közül így 2011-ben lényegében csak az 1. pont (Az
egyesület megalapítása, az alapítással kapcsolatos formai, jogszabályi kötelezettségek teljesítése) valósult
meg, minden más áthúzódott 2012-re.
2011. évben annyi történt, hogy partnereinket tájékoztattuk a KME megalakulásáról, és a további
kapcsolattartás módjáról.
2011-ben két közgyűlést tartottunk (mindkettőt az alakulással összefüggésben), valamint több
összejövetelt, ezeket is az alakulás előkészítésére.
Alapító tagjaink ugyan még nem az egyesület színeiben, de már a későbbi egyesület által képviselt értékek
alapján részt vettek az őszi CM előkészítésében, megszervezték Miskolc első lakótelepi CM-ét (Kilián),
közreműködtünk a Mobilitási hét kerékpáros teljesítménytúrának megrendezésében.
Az ősz és a tél folyamán több egyeztetésen és helyszíni bejáráson képviseltük a kerékpáros érdekeket a
polgármesteri hivatallal és az érintett szakhatóságokkal szemben.
Év végén két személyes találkozónk volt a város infrastrukturális ügyekben illetékes alpolgármesterével.
A rendőrséggel közös felvilágosító akciót szerveztünk a Görögszőlő utcán, ahol a városban elsőként
kétirányúsítottak kerékpáros közlekedésre egyirányú forgalmú utat.
Decemberben a közlekedésrendészettel közös lámpa-akción vettünk részt, valamint segítséget nyújtottunk
a közlekedésrendészet felkérésére az általuk iskolás gyermekek számára szervezett kerékpáros felvonulás
lebonyolításában.
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Bár a programban nem szerepelt, még 2011-ben megkezdődött az egyesület honlapjának fejlesztése. A
honlap ma működik, elkészült menüpontjai korszerű információkat nyújtanak. Hátra van még a hiányzó
menüpontok összeállítása, feltöltése, és a képanyag felvitele.

Miskolc, 2012. április 21.

………………………………………………………………..
Kunhalmi Zoltán
elnök
Kerékpáros Miskolc Egyesület
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Pénzügyi beszámoló
A Kerékpáros Miskolc Egyesület a 2011-es év vonatkozásában viszonylag rövid pénzügyi évet tudhat maga
mögött, szerény mértékű pénzmozgással.
Mivel a komplexebb pénzügyi gazdálkodáshoz szükséges feltételek nem voltak adottak, így a 2011-es évben
lezajlott minden pénzmozgás (be- és kifizetések) a házipénztáron keresztül zajlottak. A bírósági bejegyzés
folyamata alatt az Egyesület (a bejegyzést igazoló bírósági dokumentum hiányában) nem folyamodhatott
adószámért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, amely adószám viszont feltétlenül szükséges volt az
Egyesület bankszámlájának megnyitásához. Így a bankszámla megnyitására már a 2012-es pénzügyi évben
került sor.

Bevételek a 2011-es évben
Az Egyesület 2011-es bevételei kizárólag tagdíjbefizetésből származnak. Mivel az alakuló közgyűlés 2011.
szeptember 2-án zajlott, így az akkor fizetendő tagdíj mértékét (a havi 100, azaz egyszáz, ill. az éves 1200,
azaz ezer-kettőszáz forintból lebontva) a 2012 áprilisában tartandó közgyűléssel záródó tagsági évre
tekintve 800, azaz nyolcszáz Forintban határoztuk meg.
A 2011-es pénzügyi év folyamán a tagdíjat 8, azaz nyolc fő fizette be.
A 2011-es pénzügyi évben a Kerékpáros Miskolc Egyesület összes bevétele 6400, azaz hatezer-négyszáz
forint volt, amely az Egyesület házipénztárában került elhelyezésre.

Kiadások a 2011-es évben
Az Egyesület a 2011-es pénzügyi évben nem fizetett ki pénzt, kiadása nem volt.
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Kiadások tételesen
JOGCÍM

ÖSSZEG (Forint)

MINDÖSSZESEN

0
0

Összesítve
A Kerékpáros Miskolc Egyesület bevételei a
2011-es pénzügyi évben (forint)

6400

A Kerékpáros Miskolc Egyesület kiadásai a 2011es pénzügyi évben (forint)
A Kerékpáros Miskolc Egyesület vagyona 2011.
december 31. napján (forint)

Miskolc, 2012. április 19.

0

6400

………………………………………………………………..
Paszternák Ádám
titkár
Kerékpáros Miskolc Egyesület
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