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végrehajtásávégrehajtásávégrehajtásávégrehajtásának áttekintése nak áttekintése nak áttekintése nak áttekintése     

    

    

33337777..../201/201/201/2013333....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

A 2013. december 10-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadta a 

2013. október 22-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót. 

Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:    

A határozat bevezetése a Szövetség határozatainak könyvébe megtörtént, az elnökségi ülés 

jegyzőkönyve mellékleteivel együtt a Szövetség honlapjára felkerült. 

 

33338888..../201/201/201/2013333....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

A 2013. december 10-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a 

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014. január-június időszaki elnökségi üléseinek 

munkatervét. 

Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:        

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük a munkaterv melléklettel együtt.  

 

33339999./201./201./201./2013333. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2013. december 10-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség 5 igen, 1 nem 

szavazattal a Kék Kreatúra Nonprofit Kft. felvételét; 6 igen, 0 nem szavazattal pedig a 

Támaszpont Ifjúságvédelmi és Családsegítő Közhasznú Egyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja. 

Határozat véHatározat véHatározat véHatározat végrehajtásának eredménye:grehajtásának eredménye:grehajtásának eredménye:grehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük. A tagfelvételt elnyert szervezetek értesítése megtörtént, a Szövetség 

honlapján a Tagszervezetek között megjelenítésre kerültek. 

 

40404040./2013. sz. Határozat./2013. sz. Határozat./2013. sz. Határozat./2013. sz. Határozat    

A 2013. december 10-i elnökségi ülés határozata alapján a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 

Szövetség a hollóházi és ómassai kulcsosházaiban 2014. április 01. és október 31. közötti 

időszakban 800.- Ft/fő/éj + IFA áron nyújt szálláslehetőséget tagszervezeteinek természetjárói 

részére alkalmanként minimum 10 vendégéjszaka együttes foglalása esetén. 

Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük.  

 

Miskolc, 2014. január 14. 

 

 

Összeállította:  

 

Bernáth Marietta 

        főtitkár 


