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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 2012012012015555....00001111....20202020----iiii    elnökségi ülés határozatai elnökségi ülés határozatai elnökségi ülés határozatai elnökségi ülés határozatai 

végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése     

    

    

1111..../201/201/201/2015555....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2014.11.11-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának 

áttekintéséről készített beszámolót.  

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

A határozat bevezetése a Szövetség határozatainak könyvébe megtörtént. 

    

    

2222..../201/201/201/2015555....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2014. IV. 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. 

    

    

3333./201./201./201./2015555. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége a 2014. IV. negyedévi alelnöki 

beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént. 

    

    

4444./201./201./201./2015555. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

Az elnökség a pályázatok állapotáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

Határozat végrehajtásának eredményHatározat végrehajtásának eredményHatározat végrehajtásának eredményHatározat végrehajtásának eredménye: e: e: e:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént. 

    

    

5555./201./201./201./2015555. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a szakmai bizottságok személyi változásait.  

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént. 

 

 

6666./201./201./201./2015555. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az elnökség 2015. I. félévi munkatervét. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént. 

 

 

7777./2./2./2./2015015015015. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az iratok megőrzéséről 2015.02.01-től kezdődően 

Bernáth Marietta, alelnök gondoskodik. 
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Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént. Az iratok 

megőrzésének helyét a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. sz. alatt megszüntettük, az erről szóló 

változás bejelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére megtettük. 

    

    

8888./201./201./201./2015555. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Bernáth Marietta javaslatát és megbízza, hogy a  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatójánál a B.-A.-Z. 

Megyei Természetjáró Szövetség irodahelyiség bérlési szándéka ügyében eljárjon. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént. A KLIK Miskolci 

Tankerületének igazgatója részére 2015.01.28-án közvetlen kézbesítéssel, illetve elektronikus 

levél küldésével kérésünk megküldésre került, választ nem kaptunk. 

 

 

9999./201./201./201./2015555. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a  2015. október 22-25. között történő Gyalogtúrázók XXII. 

Országos Találkozójára vonatkozó rendezési szándék bejelentését. 

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

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, a rendezési 

szándék határidőben bejelentésre került, a találkozó rendezési előkészületei megkezdődtek. 

 

 

Miskolc, 2015. április 18.  

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


