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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 2012012012013333....11110000....22222222....----iiii    elnökségi üléselnökségi üléselnökségi üléselnökségi ülés    határozatainak határozatainak határozatainak határozatainak 

áttekintése áttekintése áttekintése áttekintése     

    

30303030..../201/201/201/2013333....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadta a 

2013. július 16-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. 

    

    

31313131..../201/201/201/2013333....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a 

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. III. negyedévi működéséről, programjairól, 

gazdálkodásáról 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.  

 

 

33332222./201./201./201./2013333. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a 

pályázatok állapotáról 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. 

 

 

33333333./201./201./201./2013333. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a 

2013. III. negyedévi főtitkári 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. 

 

34343434./201./201./201./2013333. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag döntött arról, 

hogy a Magyar Természetjáró Szövetségnek ismételten megküldi levelét, hogy segítségét kérje 

a kilátó tulajdonjogának tisztázásához. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük. Garancsi István, a Magyar Természetjáró Szövetség elnökének részére 

a Petőfi kilátóval kapcsolatos ajánlott levelünket megküldtük. 
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35353535./201./201./201./2013333. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú szavazással 

elfogadja, hogy megyei Szövetségünk fel kívánja vállalni az OKT megyénkre eső szakaszának 

jelzésfestés koordinálását. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük. A Magyar Természetjáró Szövetséggel, valamint megyei 

tagszervezeteinkkel az OKT festéssel kapcsolatos feladatok elosztására, koordinálására a 

feladatok elvégzését megkezdtük. 

 

36./2013. sz. Határozat36./2013. sz. Határozat36./2013. sz. Határozat36./2013. sz. Határozat    

A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú szavazással 

elfogadja Kirilly Miklós pártoló tagként való felvételi kérelmét. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük. Kirilly Miklós pártolói tagfelvételéről szóló értesítésünket 2013. 

november 04-én megküldtük. A 20.000 Ft pártoló tagdíj jóváírása Szövetségünk 

bankszámláján 2013. október 28-án megtörtént. 

    

Miskolc, 2013. december 08. 

 

 

Összeállította:  

 

 

Bernáth Marietta 

főtitkár 


