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Jegyzőkönyv 
 

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2017. október 
25-én a Szövetség hivatalos helyiségében 
 
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Makár Richárd: Köszöntötte az elnökség tagjait, ismertette a napirendi pontokat.  
 
1. Beszámoló a Szövetség 2017. II-III. negyedévi működéséről, programjairól, 
gazdálkodásáról 
2. Alelnöki beszámoló a 2017. II-III. negyedévi tevékenységéről 
3. Beszámoló pályázatok állapotáról 
4. Novemberi elnökségi ülés előkészítése (időpont, napirendi pontok, előterjesztési 
anyagok felelősei) 
5. Egyebek 
 
 
1. Beszámoló a Szövetség 2017. II-III. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról 
(mellékelve) 

 
Az elnökségi tagok előzetesen áttekintették a kiküldött, a 2017. II-III. negyedévi 
működésről, programokról, gazdálkodásról szóló beszámolót és azt egyhangúlag 
elfogadták. 
 
20/2017. sz. határozat. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a B.-A.-Z. megyei 
Természetjáró Szövetség 2017. II-III. negyedévi működéséről, programjairól és 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 
 
 
2. Alelnöki beszámoló a 2017. II-III. negyedévi tevékenységéről (mellékelve) 
 
Az elnökségi tagok írásban tájékoztatást kaptak az elmúlt félév alelnöki 
tevékenységről, így a 2017. II-III. negyedévi beszámolót egyhangúlag elfogadták. 
 
21/2017. sz. határozat. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a B.-A.-Z. megyei 
Természetjáró Szövetség 2017. II-III. negyedévi, az alelnöki tevékenységre vonatkozó 
beszámolót 
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3. Beszámoló pályázatok állapotáról (mellékelve) 
 
Az elnökségi tagok a pályázatok állapotáról szóló beszámolót előzetesen 
áttekintették és egyhangúlag elfogadták. 
 
22/2017. sz. határozat. A elnökség egyhangúlag elfogadta a pályázatok állapotára 
vonatkozó beszámolót 
 
 
4. Novemberi elnökségi ülés előkészítése (időpont, napirendi pontok, előterjesztési anyagok 
felelősei) 
 
Az elnökség tagjai megállapodtak abban, hogy a novemberi kibővített elnökségi ülés 
2017. november 23-án, csütörtökön 16:30 órai kezdettel kerül megtartásra, melyre a 
tagszervezetek vezetői is meghívást kapnak. Napirendi pontok az alábbiak lesznek: 

1. 2018. évi szövetségi rendezésű kiemelt események 
2. 2018. évi kiemelt eseménynaptár összeállítása 
3. 2018. évi festési tervek 
4. Egyebek 

 
5. Egyebek 
 
E napirendi ponton belül az elnökség megvitatta  

- a Népek Tavasza teljesítménytúra útvonalterveit 
- a decemberi diáktúra / Mikulástúra helyszínét, útvonalait 
- a jelzésfestés tapasztalatait, illetve a következő évben szükséges festési 

munkálatokat, figyelemmel a tavaszi hótörés okozta károkra (pl. indokolt 
útvonal-változtatás Hollóstető környékén a Sárga sáv jelzésen) 

  
k.m.f. 

 
 
 

        Makár Richárd 
              elnök 
 
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette. 
 


