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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 2014.02014.02014.02014.07777....08080808----iiii    elnökségi ülés határozatai elnökségi ülés határozatai elnökségi ülés határozatai elnökségi ülés határozatai 

végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése     

    

16161616..../201/201/201/2014444....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a 2014.04.15 és 04.29.-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. 

    

17171717..../2/2/2/2010101014444....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség 2014. II. 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.  

    

11118888./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a 2014. II. negyedévi főtitkári 

beszámolót egyhangúlag elfogadta.  

HaHaHaHatározat végrehajtásának eredménye:tározat végrehajtásának eredménye:tározat végrehajtásának eredménye:tározat végrehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük a beszámoló mellékletekkel együtt. 

    

11119999./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a pályázatok állapotáról, pályázati 

lehetőségekről 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.  

    

22220000./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség munkáját rendszeresen és 

kiemelkedően segítő egyesületek (DTSK, MHTE, TSC, MVSC, BFTE, VTBE), valamint a 

kiemelkedő bizottságvezetői és amellett végzett egyéb szövetségi munkája alapján jutalmazott 

személyek (Balkányi Ferenc, Csarnai Béláné, Dallos Mária, Demeter László, Garadnay Sándor) 

részére tett jutalmazási javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

Határozat végrehaHatározat végrehaHatározat végrehaHatározat végrehajtásának eredménye: jtásának eredménye: jtásának eredménye: jtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük. A jutalmazott személyek és egyesületek részére a könyvjutalmat a 

2014.08.05.-i közgyűlésen átadtuk. Az egyesületek részére biztosított további jutalmak 

(10.000 Ft hozzájárulás kitűző/emléklap formájában program díjazásához, valamint 

térítésmentes hollóházi szálláslehetőség) felhasználása az egyesületek részéről folyamatban.  

 

Miskolc, 2014. november 02.  

Összeállította: Bernáth Marietta 


