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A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012. január 25.-i elnökségi ülése 

által hozott határozatok áttekintése 

 
 
1./2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-én megtartott elnökségi ülésen a Jelölő Bizottságba felkért tagok a 
jelölést elfogadták, így megállapítjuk, hogy a 2012. évi tisztújító közgyűlés Jelölő 
Bizottsága tagjai Kovács László, Szemánné Máté Katalin, Csarnai Béla.  
 
Határozat végrehajtásának eredménye: 
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak könyvébe megtörtént. A Jelölő 
Bizottság tagjai a tisztújítással kapcsolatos munkát januárban megkezdték. A jelölt 
személyekkel történő elbeszélgetések részben már megtörténtek, ill. folyamatban 
vannak. 
 
 
2./2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadta a 2011. 12. 14-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 
 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A 2011.12.14.-i elnökségi ülés jegyzőkönyve mellékleteivel együtt a Szövetség 
honlapjára felkerült, a határozatok bevezetése a Szövetség határozatainak könyvébe 
megtörtént. 
 
 
3./2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadta a Magyar Természetbarát Szövetség legutóbbi elnökségi üléséről tartott 
beszámolót.  
 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént.  
 
 
4./2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2011. IV. negyedévi 
működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe és közzététele a 
Szövetség honlapján megtörtént.  
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5./2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján Bernáth Marietta főtitkár és 
Makár Richárd elnökségi tag térképezze fel a lehetőségeket és készítse elő  
megírásra a TÁMOP-6.1.2/11/1 pályázatot. 

 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe és közzététele a 
Szövetség honlapján megtörtént. Az elnökség pályázat előkészítésre felkért tagjai a 
munkát megkezdték, melyről részletes jelentés az elnökségi ülés 3. napirendi 
pontjához kapcsolódó beszámolóban. 
 
 
6./2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a 
Főtitkári beszámolót a 2011. IV. negyedévi tevékenységről. 

 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe és közzététele a 
Szövetség honlapján megtörtént.  
 
 
7./2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a B.-A.-
Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012. év első félévi elnökségi üléseinek 
munkatervét. 

 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe és közzététele a 
Szövetség honlapján megtörtént.  
 
 
Miskolc, 2012. április 18. 
 
 
 
Összeállította: Bernáth Marietta 
         főtitkár 


