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A B.A B.A B.A B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró Szövetség Z. Megyei Természetjáró Szövetség Z. Megyei Természetjáró Szövetség Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012012012014444....00001111....22221111....----iiii    elnökségi üléselnökségi üléselnökségi üléselnökségi ülés    határozataihatározataihatározataihatározatai    

végrehajtásávégrehajtásávégrehajtásávégrehajtásának áttekintése nak áttekintése nak áttekintése nak áttekintése     

    

1111..../201/201/201/2014444....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadta a 

2013. december 10-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. 

    

    

2222..../201/201/201/2014444....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a B.-

A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. IV. negyedévi működéséről, programjairól szóló 

beszámolót. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük a beszámoló melléklettel együtt.  

    

    

3333./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a B.-

A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség technikai, oktatási, gazdasági, kulcsosház, minősítési 

bizottságai 2013. évi tevékenységeiről, valamint 2014. I. negyedévének terveiről készített 

beszámolóit. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük a beszámoló mellékletekkel együtt. 

    

    

4./2014./2014./2014./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a 

Főtitkári beszámolót a 2013. IV. negyedévi tevékenységéről. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük a beszámoló melléklettel együtt.  

    

    

5555./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a 

Pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségekről szóló beszámolót. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük a beszámoló melléklettel együtt.  
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6666./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja, 

hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség a XXXII. Encián Kupa rendezési jogától eláll. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük.  

    

    

7777./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a 

Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület tagfelvételét a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 

Szövetségbe. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük.  A Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület értesítése a tagfelvételről 

ajánlott levélben megtörtént. 

 

Miskolc, 2014. március 31. 

 

Összeállította:  

 

Bernáth Marietta 

        főtitkár 


