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Jegyzőkönyv 

 
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2021. május 31-én a Szövetség 
hivatalos helyiségében. 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Bernáth Marietta: Köszöntötte az elnökségi tagokat. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Kispataki 
Csaba alelnököt. Ismertette a napirendi pontokat, amellyel a megjelentek egyetértettek.  

 
1. napirendi pont: A 2021. június 25-i Közgyűlés előkészítése 

A napirendi ponthoz kapcsolódó írásos beszámolókat az elnökségi tagok előzetesen megkapták, a 
beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a jelen elnökségi ülés alkalmával a Közgyűlés elé kerülő 
anyagokat kell megvitatni és elfogadni. A Közgyűlés június 25-én, pénteken 17:00 órai kezdettel kerül 
összehívásra, amennyiben ezen időpontban nem határozatképes, úgy 17:45 órai kezdettel lesz 
megtartva a Kossuth u. 13. sz. alatt a Zöld Kapcsolat Egyesület Zöld Szalon termében.  

A Közgyűlés napirendi pontjai az előző évekhez hasonlóan kerülnek meghatározásra. 

1/2021. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége a 2020. évi 
tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a Közgyűlés napirendi pontjait 
egyhangúlag elfogadta. 

Szóbeli kiegészítést tett az egyszerűsített beszámolóval, illetve a közhasznúsági beszámolóval 
kapcsolatban, amelyek ugyancsak megtalálhatók a jegyzőkönyv mellékleteként. 

2/2021. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 
2020. évi PK-642 egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági beszámolót. 

Tájékoztatta az elnökségi tagokat a 2021. évi pénzügyi tervről. A járványhelyzet miatt idén is 
elmaradt a hagyományos Népek tavasza teljesítménytúra, így ebben az évben is jelentős bevétel és 
eredménycsökkenéssel kell számolnia a Szövetségnek. A kiadásokat minimális szinten kell tartani, a 
pályázati támogatási lehetőségeket figyelemmel kell kísérni. Pályázati forrásokkal támogatottan van 
lehetőség program megvalósításra, a gazdálkodás eredményessé tételére.  

3/2021. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 
2021. évi pénzügyi tervet. 

 
2. napirendi pont: Egyebek 

A vírushelyzet miatt 2020-ban két alkalommal is felfüggesztett Útjelző-vezető-képzés folytatását a 
Magyar Természetjáró Szövetség engedélyezte, így májusban megtartott további négy alkalom 
elméleti konzultációs és egy alkalom terepi gyakorló napon lehetőség volt az ismeretek frissítésére. A 
képzés június 5-6-án megrendezésre kerülő vizsgával zárul. 
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A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség jelzésfestési pályázata Váradi Zsófia, Bánrévi Tamás, 
Fekete Tibor és Bernáth Marietta útjelző vezetők irányításával került beadásra ebben az évben. Ezen 
útjelző-vezetők fognak kiegészülni azon túratársakkal, akik a június 5-6-i Útjelző-vezető vizsgán 
eredményesen szerepelnek és a felújításra vállalt útszakaszok egy részén önállóan vállalják az 
útjelzés-vezetést. 

A pályázat révén 47,4 km kerül felújításra a Bükk területén.  

Több tárgy nem lévén bezárta az ülést. 
 

k.m.f. 

 

 

        Bernáth Marietta 
                  elnök 
 

A jegyzőkönyvet Kispataki Csaba alelnök vezette. 


