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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

07 Székesfehérvári Törvényszék

2017.12.18 23:24:04

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:
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0

0
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

07 Székesfehérvári Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

8 0 5 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Bodajk
Közterület jellege:

Petőfi Sándor
68

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 7

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 7

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

0 0 0 2 7 8 6

.P k . 6 0 0 1 1 1 / 2 0 1 3 /0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

1 8 4 0 9 4 5 9

1

0 7

Suhajda László Lajos

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Bodajk

2 0 1 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

3 0

Nyomtatva: 2017.12.18 23.28.07

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

0

0

0

0

203

773

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

9

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

203

764

203

773

203

773

100

203

103

570

0

0

203

773

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

470

2 815

470

2 815

508

101

508

101

21

39

21

39

120

50

120

50

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

978

2 916

978

2 916

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

957

2 904

957

2 904

5. Anyagjellegű ráfordítások

591

2 011

591

2 011

6. Személyi jellegű ráfordítások

250

85

250

85

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

244

0

244

0

34

169

34

169

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

81

81

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

875

2 346

875

2 346

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

875

2 265

875

2 265

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

103

570

103

570

103

570

103

570

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

120

50

120

50

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.12.18 23.28.07

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

68

8 0 5 3

Település:

Bodajk
Közterület jellege:

Petőfi Sándor
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 7 .P k . 6 0 0 1 1 1 / 2 0 1 3

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 7

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/00

0 0 0 2 7 8 6

1 8 4 0 9 4 5 9

1

0 7

Suhajda László Lajos

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Egészséges életmód, szabadidősport

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

egészséges életmód és szabadidősport

2004 évi I. tv 49§ c), e)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: természetjárók, kerékpárosok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
978

2 916

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

978

2 916

H. Összes ráfordítás (kiadás)

875

2 346

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

250

85

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

875

2 265

K. Tárgyévi eredmény

103

570

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

50

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése:

Bodajk Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016 év

Támogatási összeg:

50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

50 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000
- tárgyévben folyósított összeg:

50 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

50 000

Felhalmozási

0

Összesen:

50 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Adószám: 18409459-1-07
Nyilvántartási szám: Pk.60.011/2013/4/1

2016 évi
ÉVES BESZÁMOLÓ

Honlap: www.gajavolgy.hu
Facebook: https://www.facebook.com/gajavolgyiturak

Gaja-völgy Egyesület

Bodajk, 2017. május 31.

Suhajda László
elnök

Gaja-völgy Egyesület
8053 Bodajk, Petőfi u. 68.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója.
Szervezet azonosító adatai
Név: Gaja-völgy Természet- és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Székhely: 8053 Bodajk, Petőfi u. 68.
Bejegyző határozat száma: 60011 / 2013. 4/I

A tárgyévben végzett
alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Egyesületünknek jelenleg 35 tagja van, 2016-ban 6 fő új taggal gyarapodtunk.

Az idei évben is tagja maradtunk az FMTSz-nek (Fejér megyei természetbarát Szövetség)
valamint az MTSZ-nek (Magyar Természetjáró Szövetség) is. Tagjaink közül 15 fő igényelt és
kapott MTSZ tagszervezeti kártyát, s többen indultak különféle jelvényszerző túramozgalom
keretén belül megmérettetésre.
Jelenleg 1 fő egyesületi tagunk vesz részt a kéktúra lejárásán.

Az Egyesületünk alaptevékenysége szerint környezet és természetvédelemmel foglalkozó
egyesület, amelynek további, kiemelt tevékenységei között szerepel a Gaja-völgy és a
Bakonyalja turisztikai fejlesztése, a turisztikai vállalkozások tevékenységeinek szervezése, a
meglévő turisztikai termékek kínálatának fejlesztése.
Az Egyesületünk rendszeresen foglalkozik teljesítménytúrák szervezésével is, melyet a
településeken fellelhető turisztikai lehetőségek rászervezésével tesz vonzóvá a résztvevők
számára, egyre nagyobb sikerrel, az önkormányzatok együttműködésével.

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Alapítva: 2013

Oldal: 2

Gaja-völgy Egyesület
8053 Bodajk, Petőfi u. 68.

A Szervezet tevékenységét Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megyékben végzi az
alapszabályban rögzítettek szerint.
Az Egyesületünk a Bakonyalja térség desztinációfejlesztésében, és hosszú távú turisztikai
menedzselésében is részt vesz.

Tevékenységünk: nyílt túrák, találkozók, versenyek, teljesítménytúrák szervezése, környezetés természetvédelem, jelzett turistautak bővítése, gondozása, aktuális kiadványok
biztosítása.
Részvétel a települések gyalogos és kerékpáros turizmusfejlesztésében, tanácsadással, vagy
egyéb, hatékony együttműködésekkel, partnerséggel.

2016 évi rendezvényeink
Gaja-völgy Egyesület 2016. évi szervezett
teljesítménytúrái
A 2016-os évben közel 1500 fő vett részt a szervezett teljesítménytúráinkon, a vezetett
túrákon pedig 300 fő. Iskolák, cégek, sőt óvodák is érdeklődnek a vezetett túráink iránt, és
megnőtt az igény az éjszakai vezetett túra iránt is.
Kifejezetten jó a kapcsolatunk a környék turisztikai szolgáltatóival, akik a szállás és egyéb
programok mellé ezt a programelemet is egyesületünk jóvoltából be tudják emelni a
szolgáltatásaik közé.

Nyuszitúra-Jásd 8/15/25/35 (2016. 03. 26.)
Az idei rendezvényen több mint 450 fő vett részt, a túrázók elégedetten távoztak.
Nagyon népszerű volt az állatsimogató, és a tájházat is sokan meglátogatták.
A helyi termelők részvételét, valamint a helyi termékek kiállítását is biztosítottuk, ezzel
minden túránkon hagyományt teremtve.
Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
Alapítva: 2013

Oldal: 3

Gaja-völgy Egyesület
8053 Bodajk, Petőfi u. 68.

Örülünk, hogy a túra biztonságos lebonyolításában segítettek a Jásdi Tűzoltók egy, a Gajapatakon átívelő fahíd segítségével.
Bízunk benne, hogy a jövőben is együtt tudunk működni, és közös programjainkkal egyre
több turistát hozunk a térségbe.

Bodajk - Városnapi teljesítménytúra 15/30 (2016. 07. 02.)
Második alkalommal kerül megrendezésre 180 fő részvételével a Gaja-völgyi túrák
túrasorozat Bodajki eseménye, melyet a városnapra időzítettünk.
A túrák a csodálatos Bodajki Kegyhelytől indulnak, érintik a kálváriát, az új – mesés
panorámát nyújtó – Károlyi kilátót, a Bársony István emlékházat és a Károlyi Kastélyt, és
természetesen a Gaja-patak szurdokvölgyét is.
A visszaérkezők a Bodajki Városnap programjain pihenhetttékki a túra fáradalmait, ezzel is
még több látogatót, turistát csalva erre a szép kis településre.

Gaja Tour 30/70/100/170 (2016. 08. 27.)
Egyesületünk a már hagyományokkal rendelkező, de évek óta meg nem rendezett eseményt
elevenítette fel, és bonyolította le nagy sikerrel.
A 3 távval tervezett kerékpáros eseményen indulók elégedetten távoztak, és reményüket
fejezték ki, hogy a rendezvényt a jövőben is hasonló színvonalon meg fogjuk tartani.
A STAR/CÉL helyszínt Bakonynána biztosította, a Bakonynána Sportegyesület segített a
lebonyolításban, a

Bakonynánai Polgárőr

Egyesület

működött

közre

a

helyszín

biztosításában.
A kerékpáros túrával a Bakonyalján sikerrel kötöttünk össze több települést, és
népszerűsítettük ezt a remek tájat egy sportesemény keretén belül. Minden érintett
települést ezzel sikerült megszólítanunk, és az össze fogásra ösztönöznünk.

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
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A túra által érintett települések: Ácsteszér, Aka, Bakonybánk, Bakonycsernye, Bakonynána,
Bakonyoszlop, Bakonysárkány, Bakonyszentkirály, Bakonyszombathely, Csesznek, Csetény,
Dudar, Felsőpere, Kisbér, Nagyesztergár, Olaszfalu, Réde, Súr, Szápár, Zirc

Tés-Római fürdő 15/25/50 (2016. 10. 22.)
Mi kell a túrázónak? Napfény, jó levegő, csodás táj és jó csapat. Minden összeállt ezen a
túranapon, meg is lepték a túrázók Tést, ahonnan egyesületünk szervezésében reggel 7
órakor indult a rövidebb 15 kilométeres, és a hosszabb 25 kilométeres táv. A több mint
háromszáz induló közül mindenki célba talált, és dicsérték a tájat, megtalálták a beígért két
külön világot.
A túra érintette a Széchenyi Zsigmond kilátót, a Siska forrást, a Jásdi Szentkútat (teával),
majd következett a Gaja patak ami egy gázlóval tette próbára a résztvevőket.
Ezután következett a Római fürdő vízesés, majd a nagyobb távnak a Csengő-Bongó
tanösvény, és a 10 km hosszú Tési fennsík. A végére tettük Tés egy újonnan felfedezett,
Bakonyra néző panorámáját és a Tési szélmalmot, ahol egy érdekes installáció várta az oda
érkezőket.
A lebonyolításban nagy segítséget nyújtott a két település, külön köszönjük a vezetésnek. Tés
a kiváló helyszínen kívül finom teával várta a túrázókat, Jásdon a Szentkúton alakíthattunk ki
egy ellenőrző pontot.

Gaja-völgyi Mikulás 10/25 (2016. 12.03.)
A Gaja-völgy mindig tartogat meglepetéseket, most éppen a Mikulás járt arra krampuszaival,
hogy megajándékozza az arra járó túrázókat, hiszen második alkalommal rendezi meg a Gajavölgy Egyesület a Gaja-völgyi Mikulástúráját az immár fogalommá váló meseszép völgyben.
A klasszikus szurdoktúra egy családi séta jellegű, gyerekekkel is teljesíthető túrácskát és egy
nagyobb, a Fehérvárcsurgói Károlyi kastélyig tartó távot tartogatott december 3-án a
résztvevőknek.
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Az idei rendezvény egyben a Cartographia Kupa záró túrája is volt,

mely nagy

megtiszteltetést, és még nagyobb felelőséget jelentett a szervezőknek.
A túra végén, a túrán résztvevő gyerekeket ingyenes játszóházzal vártuk, ahol lehetőség volt
kisebb, kézzel készített karácsonyi ajándékok készítésére szakmai vezetőnk segítségével.
Tavaly - hagyományteremtő szándékkal és nagy sikerrel - a helyi termelők is részt vehettek a
rendezvényen. Ezt a hagyományt az idei túránkon is folytattuk, nagy volt az érdeklődés a
mézeknél és a helyi termékeknél.
Nagy siker és sok résztvevő tovább népszerűsíti majd a turisták számára Bodajk, és környéke
turisztikai lehetőségeit.

Egyéb rendezvényeink, eseményeink
Egészségnap – Bodajk (2016. 05. 28.)
Egyesületünk a Bodajki egészségnapra minden évben ingyenes vezetett túrát szervez, elsősorban a
Bodajki lakosoknak. Ez az idén sem volt másképp, tucatnyi gyerekkel vágtunk neki a 15 kilométeres
távnak, bemutatva a Gaja-völgy látnivalóit, bevezetve őket a biztonságos túrázás rejtelmeibe.

Bodajki karika - Vezetett kerékpártúra Bodajkról,
programokkal (2016. 07. 30.)
Először rendeztük meg a Bodajkról induló, vezetett kerékpártúránkat montisoknak.
A többnyire terepen haladó túra a Gaja-völgy legszebb helyeit mutatta be, programokkal és
egy közös étkezéssel fűszerezve.
Érintettük az újonnan átadott Károlyi kilátót, a pincesoron találkozhattunk az ország egyik
leghíresebb bohóc-művészével, aki vendégül látott minket, megtekintettük a Károlyi kastélyt,
feltekertünk a Zseri szálláshoz ahol egy kellemes ebéddel vártak minket.
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A technikás Szeles árkon mentünk le, majd a Gaja szurdokon keresztül jutottunk el a Varjú
várig – ami sajnos már régóta nem üzemel.
Bodajkra egy új, a főúttal párhuzamos, de sokkal biztonságosabb erdei úton jutottunk el,
melyet szeretnénk bevonni majd a turistautak hálózatába.

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap keretén belül
"Bringázz velünk!" program (2016. 09. 18.)
A program célja, hogy minél több településről bekapcsolódó kerékpárosokkal bejárjuk a
Bakonyalja településeinek egy részét. Bárhol lehetett csatlakozni, végül több mint 30 fős
kerékpáros csapat jött össze. Nagyon sokan csatlakoztak hozzánk Súrról, és nagy öröm, hogy
sok gyerek is velünk tekert.
Kisbéren egy közös ebéddel, beszélgetéssel folytatódott a program, majd Ászárra mentünk,
ahol Petőcz Vendégház pincéjében tartottunk a borkóstolást, előtte pedig egy helyi kedves
sporttársunk mutatta be Ászár nevezetességeit.
Innen többen vissza tudtak fordulni, míg mi az erősebb társainkkal az emelkedőkkel tarkított
Aka felé mentünk haza.
A nap csúcspontja a Kisbéren újonnan átadott körforgalom felavatása volt, ahol – sajnos
rendőri segítség nélkül – pár kört tettünk a körforgalomban.
A látványos körözésünk több sajtóban is megjelent.
A túra által érintett települések: Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Súr, Ácsteszér,
Bakonyszombathely, Kisbér, Ászár, Bakonysárkány, Aka

Szakágak tevékenységei
Gaja-Fitt-Bike
https://www.facebook.com/groups/GajaFittBike/
A 2016-os évben csapatunk 2 fő fiatal, tehetséges kerékpárossal is bővült.
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A Gaja Tour rendezvényünket ezzel a bővüléssel hatékonyabban és gördülékenyebben
tudtuk megrendezni, és egyéb kisebb kerékpáros programok megrendezése is magasabb
színvonalon történhetett meg.

Gaja-Fitt-Dance
https://www.facebook.com/groups/GajaFittDance/
A táncos csapatunk több éve stabilan működik Balinka és Mecsér településeken. A házi
edzéseken túl, köszönhetően Bodri Melinda szakmai vezetésének fellépéseket is tud vállani a
csapat immár évek óta.
Fellépések 2016-ban: Balinka, Bodajk, Szápár és Kisbér város- és falunapokon.
Részvételek: Kisbér egészségnapi rendezvény, Bodajk egészségnapi rendezvény
Ebből kiemelten fontos esemény volt a Kisbéri Városnapi rendezvényen való fellépés és
egyesületünk bemutatkozása.

Bakonyalja turisztikai együttműködés
Egyesületünk a 2016-os évben a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulással a Bakonyalja
turisztikai fejlesztésével kapcsolatban együttműködést kötött.
Feladatunk többek között a Bakonyalja térség turisztikai potenciáljának felmérése, a
vonzerők (értékek) felkutatása, turisztikai termékfejlesztési stratégia kidolgozása, turisztikai
termékfejlesztés – elsősorban a gyalogos és kerékpáros turizmus terén – teljesítménytúrák
szervezése.
A bakonyalja.hu portál turisztikai tartalomfejlesztése, programok, események, információk
megjelenítésnek kidolgozása, gondozása is egyesületünk feladata lett az együttműködés
keretén belül.
Egyesületünk felvállalta kommunikációjában az együttműködő partnerséget a Bakonyalja
térség turisztikai fejlesztésével kapcsolatban.
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Támogatás
Egyesületünk a 2016-os évben Bodajk Önkormányzatától 50 000 forint vissza nem térítendő
támogatást

kapott,

mely

támogatás

felhasználásának

célja

Bodajkon

országos

teljesítménytúrák szervezése.
Ebből az összegből a két, Bodajkot is érintő túránk szervezésének színvonalát tudtuk emelni:
 Bodajk - Városnapi teljesítménytúra 15/30 (2016.07.02)
 Gaja-völgyi Mikulás 10/25 (2016.12.03)

Bodajk: 2017. május 31.

.........................
Suhajda László
elnök
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