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Jegyzőkönyv 
 
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2016. május 4-én, a 3527 
Miskolc, József Attila u. 84. sz. (Bernáth Bt.) alatt. 
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
Bernáth Marietta: Köszöntötte az elnökség tagjait és a Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró 
Szakosztályából Tóth Évát. Ismertette a napirendi pontokat.  
1./ 2016. május 20-i közgyűlés előkészítése. 
2./ Egyebek. 
 
1. napirendi pont: A közgyűlés előkészítése 
Bernáth Marietta: Az elnökség tagjai előzetesen megkapták a közgyűlés javasolt napirendi 
pontjait, illetve a közgyűlés elé terjesztendő anyagokat (Beszámoló a Szövetség 2015. évi 
működéséről, gazdálkodásáról, PK-142 nyomtatvány - egyszerűsített beszámoló és 
közhasznúsági melléklet, 2016. évi pénzügyi terv). 
Kérte az elnökség tagjait, hogy kiegészítéseiket, észrevételeiket tegyék meg, illetve 
szavazzanak az elkészített anyagok közgyűlés elé történő előterjesztésének elfogadásáról. 
Az elnökség tagjai egyhangúlag egyetértettek a közgyűlésre előterjesztendő beszámolókkal, 
2016. évi pénzügyi tervvel. 

6/2016. sz. határozat 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a Szövetség 
2015. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, az egyszerűsített beszámolót és 
közhasznúsági mellékletét, a Szövetség 2016. évi gazdasági tervét és a 2016. május 20-i 
közgyűlés elé történő terjesztését javasolja. 
 2. napirendi pont: Egyebek Bernáth Marietta:  1. Kitüntetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a 2015. év Természetjárója címre három 

előterjesztés érkezett: 
- Szendrei Ferenc, DTSK - 4.357,1 pont 
- Virág Ildikó, VTBK, Bánréve – 2.530,0 pont 
- Pokó József, KTE – 2.459,0 pont 

 
2. a B.-A.-Z. megye Természetjárásáért emlékplakettre öt előterjesztés érkezett: 

- Bernáth Marietta - VTBE 
- Farkas András - VTBK, Bánréve 
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- Kisszely-Papp Ferencné - MHTE 
- Tóthné Hangonyi Gréta - VTBK, Bánréve 
- Vincze István - TSC 

Az elnökség tagjai az előterjesztésekkel egyhangúlag egyetértettek. 
 

7/2016. sz. határozat 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2015. év 
Természetjárója cím odaítélését Szendrei Ferenc (I. helyezett), Virág Ildikó (II. helyezett) és 
Pokó József (III. helyezett) természetjáróknak. Egyhangúlag elfogadta Bernáth Marietta, 
Farkas András, Kisszely-Papp Ferencné, Tóthné Hangonyi Gréta és Vincze István B.-A.-Z. megye 
Természetjárásáért kitüntetésre történő felterjesztését. 

 
Bernáth Marietta: Kemény Mihály elnökségi tag jelezte, hogy elnökségi tagságáról 2016. 
május 20-i időponttal lemond, ezért az elnökség javasolja Tóth Éva (TSC) megválasztását a B.-
A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségébe. Elnökségi tagsága ugyanaddig érvényes, 
mint a jelenleg működő elnökségé, azaz 2017. augusztus 5-ig. 
Az elnökség tagjai Kemény Mihály lemondását egyhangúlag elfogadták. Tóth Éva jelölését és 
közgyűlés elé történő előterjesztését egyhangúlag támogatták. 

 
8/2016. sz. határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta Kemény Mihály 
elnökségi tag lemondását és egyhangúlag támogatja Tóth Éva elnökségi tagként való jelölését  
a 2016. május 20-i közgyűlésen. 
Bernáth Marietta: Az Egyebek napirendi ponthoz több kérdés, észrevétel nem lévén, 
megköszönte a részvételt, bezárta az elnökségi ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

Bernáth Marietta      Makár Richárd       alelnök              elnök                     


