Jegyzőkönyv

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2017. május 11-én a Szövetség
hivatalos helyiségében.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Bernáth Marietta: Köszöntötte az elnökségi tagokat. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Solczi Ágnest.
Ismertette a napirendi pontokat, amellyel a megjelentek egyetértettek.
A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
1. napirendi pont: A 2017. május 26-i Közgyűlés előkészítése
Bernáth Marietta: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a jelen elnökségi ülés alkalmával a Közgyűlés
elé kerülő anyagokat kell megvitatni és elfogadni. A Közgyűlés május 26-án lesz Miskolc, Kossuth u.
13. sz. alatt, az I. emeleti tárgyalóteremben. Ez egyben tisztújító Közgyűlés is.
Összefoglalta a Szövetség 2016. évi tevékenységét, gazdálkodását, valamint ismertette a Szövetség
2016. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló mérlegét, eredménykimutatását,
közhasznúsági mellékletét (írásban mellékelve), melyeket a Felügyelő bizottság is ellenőrzött.

14/2017. sz. határozat: A B.-A.-Z. megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta
a közgyűlés elé terjesztendő beszámolókat:
 Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2016. évi tevékenységéről
 A Szövetség 2016. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági
melléklet

Bernáth Marietta: Ismertette a Szövetség 2017. évi pénzügyi tervét (írásban mellékelve).

15/2017. sz. határozat: A B.-A.-Z. megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta
a 2017. évi pénzügyi tervet.

2. napirendi pont: Egyebek
Kitüntetésekre érkeztek előterjesztések, amelyek átadására a Közgyűlésen kerül sor.
B.-A.-Z. megye Természetjárásért Emlékplakett – Az MHTE részéről két előterjesztés érkezett,
Bereczki Dániel és Csőriné Kardos Éva a jelöltek.

16/2017. sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag nem támogatja Bereczki Dániel és Csőriné Kardos
Éva jelöltek részére a B.-A.-Z. megye Természetjárásáért Emlékplakett odaítélését.

Bernáth Marietta: Javasolta viszont Makár Richárd és Gyurák József részére ezen kitüntetés
megítélését.
Makár Richárd 2009 óta a Szövetség elnökségi tagja, 2012-től elnöke. Aktív szerepet vállal évek óta a
megyei szövetségi programok (Népek Tavasza Teljesítménytúra, Nagy-Milic túra, Mikulástúra,
Gyalogtúrázók Országos Találkozója, egyéb kisebb rendezvények) megvalósításában, valamint a
megyei turistaúthálózat fenntartásával, fejlesztésével, térképi aktualizálásával kapcsolatos technikai
munkákban. A megyei természetjárás fejlesztése érdekében a Bükki Fiatalok Természetjáró
Egyesületében is aktív szerepet vállal. Fő szervezője számos egy- és többnapos egyesületi gyalogos
túra programnak, nyári táboroknak.
Gyurák József elsősorban a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség munkáját segítette az elmúlt 20
évben. Elnökségi tagként az általános ügyviteli, és program szervezési feladatokban vállalt szerepet.
A Természetvédelmi Bizottság tagjaként a Szövetség és az Északerdő Zrt. valamint Bükki Nemzeti
Parkkal való kapcsolattartásban működött közre. Az Oktatási Bizottság munkáját a bronz és
ezüstjelvényes túravezetők képzésében vállalt oktatói munkájával segítette.

17/2017. sz. határozat: Az elnökség támogatja Makár Richárd és Gyurák József részére a B.-A.-Z.
Megye Természetjárásáért Emlékplakett kitüntetés odaítélését.

Bernáth Marietta: B.-A.-Z. megye Természetjárója 2016. cím odaítélésére három javaslat érkezett.
DTSK részéről:
Szendrei Ferenc

-

4.097,7 pont

Horváthné Simon Zita -

3.307,9 pont

MTHE részéről:
Palotai Attila

-

2.798,1 pont

18/2017. sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag egyetértett a B.-A.-Z. megye Természetjárója 2016.
cím odaítéléséről. I. helyezett Szendrei Ferenc, II. helyezett Horváthné Simon Zita, III. helyezett
Palotai Attila.
Bernáth Marietta: Kiskun Magdolna (MHTE) megpályázta az aranyjelvényes túravezető címet az
MTSZ-nél (a pályázat írásban a jegyzőkönyv mellékleteként található).
19/2017. sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatja Kiskun Magdolna pályázatát
aranyjelvényes túravezető címre.
k.m.f.

Bernáth Marietta
alelnök
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.

