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Jegyzőkönyv 

 

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlésén 2016. május 20-án a Teleki 

Tehetséggondozó Kollégium Wass Albert termében (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. szám) 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöke 16 órakor üdvözli a megjelenteket és megnyitja a 

Közgyűlést.  

Makár Richárd: A jelenléti ív alapján megállapításra kerül, hogy a Közgyűlés határozatképes (összes 

mandátumszám 37, jelen van 22.) 

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Solczi Ágnest. A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag egyetért 

azzal, hogy a jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezesse. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Csarnai Bélát és Dr. Kocsis Editet. A Közgyűlés szintén 22 igen 

szavazattal egyhangúlag egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével. 

Szavazatszámláló bizottság tagjainak felkéri Kerekesné Szücs Katalint és Kovács Lászlót. A Közgyűlés a 

szavazatszámláló bizottság tagjaival 22 igen szavazattal egyhangúlag egyetért. 

Ismerteti a napirendi pontokat:  

1. Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2015. évi tevékenységéről. 

2. A Szövetség 2015. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági 

melléklet ismertetése. 

3. Felügyelő bizottság jelentése, a 2015. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági 

melléklet elfogadása. 

4. Fegyelmi és etikai bizottság jelentése. 

5. A Szövetség 2016. évi gazdasági tervének elfogadása. 

6. Kitüntetések. 

7. Kilépő elnökségi tag helyett új elnökségi tag választása. 

8. Egyebek. 

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokkal. 

 
1. Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2015. évi tevékenységéről 

Makár Richárd: megtartja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2015. évi tevékenységéről 

(mellékelve). 

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs. A Közgyűlés 22 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2015. évi tevékenységéről. 
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1/2016. sz. Közgyűlési határozat 

A 2016. május 20-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 22 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2015. évről. 

 
2. A Szövetség 2015. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági 

melléklet ismertetése 

Makár Richárd: Felkéri Bernáth Mariettát, ismertesse a Szövetség 2015. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót és közhasznúsági mellékletet (mellékelve). 

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.  

 
3. Felügyelő Bizottság jelentése, a 2015. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági 

melléklet elfogadása 

Makár Richárd: Felkéri Dallos Máriát, hogy a Felügyelő Bizottság képviseletében ismertesse a 

bizottság jelentését. 

Dallos Mária: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2015. évi könyvelésének tételes 

ellenőrzését a Felügyelő Bizottság elvégezte. Ennek során megállapította, hogy: 

• A könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági műveletekről, eseményekről a 

számviteli bizonylatok minden esetben rendelkezésre állnak.  

• A gazdasági eseményeket magukba foglaló bizonylatok alaki és tartalmi szempontból 

megfelelnek az előírásoknak.  

• A bizonylatok vizsgálata során megállapítást nyert, hogy azok tartalmazzák a törvény által 

rögzített tartalmi elemeket. 

• A kapcsolódó dokumentumok tárolása, rendszerezése jól áttekinthető. 

• A nyilvántartás megbízható és valós képet nyújt a pénzügyi helyzetről. 

Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság a B.-A.-Z Megyei Természetjáró Szövetség 2015. évi gazdasági 

beszámolóját elfogadásra javasolja. (A jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

A Felügyelő Bizottság jelentésével kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.  

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését, továbbá a 

Szövetség 2015. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

 
2/2016. sz. Közgyűlési határozat 

A 2016. május 20-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 22 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Felügyelő Bizottságának jelentését, valamint a 

Szövetség 2015. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 
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4. Fegyelmi és etikai Bizottság jelentése 

Makár Richárd: Felkéri Demeter Lászlót, hogy a Fegyelmi és etikai Bizottság képviseletében 

ismertesse a bizottság jelentését. 

Demeter László: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Fegyelmi és etikai Bizottsághoz a 2015. évben nem 

érkezett bejelentés semmilyen szabálysértéssel kapcsolatban.  

A Fegyelmi és etikai Bizottság jelentésével kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel 

nincs.  

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Fegyelmi és etikai Bizottság jelentését.  

3/2016. sz. Közgyűlési határozat 

A 2016. május 20-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 22 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Fegyelmi és etikai Bizottságának jelentését. 

 

5. A Szövetség 2016. évi gazdasági tervének elfogadása 

Makár Richárd: Felkéri Bernáth Mariettát, hogy tartsa meg a Szövetség 2016. évi gazdasági tervének 

ismertetését (mellékelve).  

A 2016. évi gazdasági tervvel kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.  

Makár Richárd: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a Szövetség 2016. évi gazdasági 

tervének elfogadásáról. 

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2016. évi gazdasági tervét.  

 
4/2016. sz. Közgyűlési határozat 

A 2016. május 20-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 22 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2016. évi gazdasági tervét. 

 
6. Kitüntetések 

Makár Richárd: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előterjesztések alapján az alábbi kitüntetések 

átadására kerül sor: 

• B.-A.-Z. megye Természetjárója III. helyezett  Pokó József, KTE 

• B.-A.-Z. megye Természetjárója II. helyezett  Virág Ildikó, VTBK, Bánréve 

• B.-A.-Z. megye Természetjárója I. helyezett  Szendrei Ferenc, DTSK 

 

• B.-A.-Z. megye Természetjárásáért   Bernáth Marietta, VTBE 

• B.-A.-Z. megye Természetjárásáért   Farkas András, VTBK, Bánréve 
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• B.-A.-Z. megye Természetjárásáért  Kisszely-Papp Ferencné, MHTE 

• B.-A.-Z. megye Természetjárásáért  Tóthné Hangonyi Gréta,VTBK Bánréve 

• B.-A.-Z. megye Természetjárásáért  Vincze István, TSC 

A Közgyűlés gratulált a kitüntetett túratársaknak. 

  
7. Kilépő elnökségi tag helyett új elnökségi tag választása 

 

Makár Richárd: Kemény Mihály (TSC) jelezte, hogy elnökségi tagságáról 2016. május 20-i határidővel 

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. 

 

Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata az új elnökségi tagra vonatkozóan. Más jelölt nem lévén 

megkérdezi Tóth Évát, hogy hozzájárul-e a személyét érintő választással kapcsolatban a nyílt 

szavazáshoz. 

Tóth Éva elfogadja a nyílt szavazást. 

 

Megkérdezi a közgyűlést, hogy elfogadja-e Tóth Éva elnökségi taggá választására a nyílt szavazást.  

A közgyűlés 22 igen szavazattal elfogadja a nyílt szavazást. 

 

Szavazást kér az új elnökségi taggal kapcsolatban. 

 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen szavazattal Tóth Évát elnökségi tagnak megválasztotta. 

 

5/2016. sz. Közgyűlési határozat 

A 2016. május 20-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlése 22 igen 

szavazattal egyhangúlag megválasztotta Tóth Évát elnökségi tagnak. 

 

8. Egyebek 

Makár Richárd: Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett előzetesen előterjesztés. Megkérdezi, van-e 

valakinek bejelentése, észrevétele, amit a Közgyűlés elé szeretne vinni. Több tárgy nem lévén 

megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

k.m.f. 

          
Makár Richárd 

                       elnök 
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette. 

A jegyzőkönyv hitelesítői: 

     Csarnai Béla    Dr. Kocsis Edit   


