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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 2014.2014.2014.2014.11111111....11111111----iiii    elnökségi ülés határozatai elnökségi ülés határozatai elnökségi ülés határozatai elnökségi ülés határozatai 
végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése     

    

21212121..../201/201/201/2014444....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a 2014.07.08.-i elnökségi ülés 

határozatai végrehajtásának áttekintéséről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

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. 
    
    
22222222..../201/201/201/2014444....    sz.sz.sz.sz.    HatározatHatározatHatározatHatározat    
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség 2014. III. negyedévi 

működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

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.  
    
    
23232323./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség 2014. III. negyedévi alelnöki 

beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

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. 
    
    
24242424./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a pályázatok állapotáról szóló 

beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

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.  
    
    
22225555./201./201./201./2014444. . . . sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség által meghirdetett megyei 

túramozgalmak 2015. évi teljesítésének ösztönzésére előterjesztett javaslatot egyhangúlag 

elfogadta. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 
honlapján közzétettük. Tagszervezeteink tájékoztatása e-mailben is megtörtént, a megyei 
túramozgalmak igazolófüzeteinek térítésmentes átadása az igénylő tagszervezetek részére 
2014. novemberben megkezdődött. 
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22226666./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat    
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség tagegyesületeinek 

természetjárói részére a 2015. évi kedvezményes megyei szövetségi kulcsosházak használatára 

vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

HatHatHatHatározat végrehajtásának eredménye: ározat végrehajtásának eredménye: ározat végrehajtásának eredménye: ározat végrehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 
honlapján közzétettük. Tagszervezeteink tájékoztatása e-mailben is megtörtént. 
 
 
22227777./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat    
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a XVIII. Népek Tavasza Teljesítménytúra 

nevezési díjára vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 
honlapján közzétettük.  
 
 
22228888./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat    
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség által megjelentetett 

természetjáró ismeretterjesztő kiadványok kedvezményes vásárát, illetve térítésmentes 

átvételének lehetőségére vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 
honlapján közzétettük. Tagszervezeteink tájékoztatása e-mailben is megtörtént. 
 
 
22229999./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat    
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a szövetség által meghirdetett 

diáktúrákon aktívan segítő túravezetők egész éves munkájának jutalmazására vonatkozó 

javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 
honlapján közzétettük. A jutalmak egy részének átadása 2015.01.03.-i Évnyitó túrán 
megtörtént, továbbiak átadása folyamatban. 
 
 
30303030./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat    
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége az 1 db lézernyomtató és 1 db szögletes 

kitűzőprés beszerzésére vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 
honlapján közzétettük. A tárgyi eszközök beszerzése folyamatban. 
 
Miskolc, 2015. január 10.  

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


