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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2016. november 18-án 
3759 Aggtelek, Gömöri út 40. sz. alatt. 
 
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Makár Richárd: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az elnökségi ülés 
határozatképes. 
Ismertette a napirendi pontokat, melyekkel az elnökség tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
Naprendi pontok: 
1./ 2016.04.18-i és 2016.05.04-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése. 
2./Beszámoló a Szövetség 2016. II.-III. negyedévi működéséről, programjairól, 
gazdálkodásáról. 
3./ Alelnöki beszámoló a 2016. II.-III. negyedévi tevékenységéről. 
4./ Beszámoló pályázatok állapotáról. 
5./ Egyebek. 
 
1./ 2016.04.18-i és 2016.05.04-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése. 
Makár Richárd: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló előzetesen elektronikusan 

megküldésre került az ülésre meghívottak részére (mellékelve).  

Megkérdezte, van-e valakinek észrevétele, illetve egyetértenek-e a leírtakkal. Kérte az 

elnökség tagjait, szavazzanak. 

 

9/2016. sz. határozat 

 Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016.04.18-i és 2016.05.04-i elnökségi ülés határozatai 

végrehajtásának áttekintéséről készített beszámolót. 

 
2./Beszámoló a Szövetség 2016. II.-III. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról. 
Makár Richárd: A II. és III. negyedévi működésről, programokról, gazdálkodásról szóló 

beszámolót előzetesen szintén megkapták az ülés meghívottjai (mellékelve). Megkérdezte, 

van-e valakinek észrevétele a kiküldött anyaggal kapcsolatban. Kérte az elnökség tagjait, 

szavazzanak. 

 
10/2016. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2016. II. és III. negyedévi működéséről, 

programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 
     
 3./ Alelnöki beszámoló a 2016. II.-III. negyedévi tevékenységéről. 
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Makár Richárd: Az alelnöki beszámoló előzetesen elektronikusan szintén megküldésre került 

(mellékelve). Megkérdezte, hogy a meghívottak részéről van-e kérdés, észrevétel, illetve 

egyetértenek-e az elnökség tagjai a beszámolóval. 

 

11/2016. sz. határozat 

Az elnökség a 2016. II. és III. negyedévi tevékenységről szóló alelnöki beszámolót egyhangúlag 

elfogadta. 

 
4./ Beszámoló pályázatok állapotáról. 
Makár Richárd: A pályázatok állapotáról készült beszámoló előzetesen elektronikusan szintén 

megküldésre került a meghívottak részére (mellékelve).  

Hozzáfűzte, hogy az „Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre” kiadvány esetén oldalszám 

bővítésre van lehetőség. Így a kiadvány közepére térképet lenne célszerű tenni, ill. reklám, 

hirdetési lehetőséget is biztosíthatna az elnökség. 

Megkérdezte, hogy a meghívottak részéről van-e kérdés, észrevétel. 

 
Gyurák József: A reklám lehetőségének felajánlását meg kell beszélni a Támogatóval. 
 
 

 12/2016. sz. határozat 

Az elnökség a pályázatok állapotáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 
5./ Egyebek. 
Bernáth Marietta: A következő elnökségi ülés időpontjául december 13-át javasolt. 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Szaniszló Sándor lemondott a B.-A.-Z. Megyei 
Sportszövetségek Képviselete elnöki tisztségéről.  
Tagszervezetként a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség javaslatot tehet az utódlásra. 
 
Makár Richárd: Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett egyéb észrevétel, javaslattétel, így 

megköszönte a részvételt és bezárta az elnökségi ülést. 

 

k.m.f. 

 
 
 

 Bernáth Marietta      Makár Richárd 
                     alelnök                              elnök 
 
 
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.       


