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A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012. július 26.-i elnökségi ülése 

által hozott határozatok áttekintése 

 
 
21./2012. sz. Határozat 

A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadta a 2012. június 07-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 
 
Határozat végrehajtásának eredménye: 
A 2012. július 26.-i elnökségi ülés jegyzőkönyve mellékleteivel együtt a Szövetség 
honlapjára felkerült. A határozatok bevezetése a Szövetség határozatainak könyvébe 
megtörtént. 
 
 
22./2012. sz. Határozat 

A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012. II. negyedévi 
működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, 
szervezetünk honlapján közzétettük.  
 
 
23./2012. sz. Határozat 

A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadta a pályázatok állapotáról készült beszámolót. 

 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, 
szervezetünk honlapján közzétettük. 
 
 
24./2012. sz. Határozat 

A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a Főtitkári 
beszámolót a 2012. II. negyedévi tevékenységről. 

 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, 
szervezetünk honlapján közzétettük. 
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25./2012. sz. Határozat 

A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a 2012. 
második félévi elnökségi munkatervet. 
 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, 
szervezetünk honlapján közzétettük. 
 
 
26./2012. sz. Határozat 

A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja az ómassai kulcsosház új tárgyi eszközeinek beszerzési javaslatát. 
 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, 
szervezetünk honlapján közzétettük. Az új tárgyi eszközök beszerzése 
megkezdődött. 
 
 
27./2012. sz. Határozat 
A 2012. július 26-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola Diáksport 
Köre rendes tagságának a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
nyilvántartásából való törlését.  
 
Határozat végrehajtásának eredménye:  
A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, 
szervezetünk honlapján közzétettük. A Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakközépiskola Diáksport Köre rendes tagságának a B.-A.-Z. Megyei 
Természetjáró Szövetség nyilvántartásából való törlését megtettük, a törölt 
szervezetet ajánlott levélben értesítettük.  
 
 
 
Miskolc, 2012. szeptember 5. 
 
 
 
Összeállította: Bernáth Marietta 
         főtitkár 


