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Jegyzőkönyv 

 
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2019. április 30-án 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 2019. I. negyedévi működéséről  
- programok  
- turistautakkal kapcsolatos technikai feladatok 
- gazdálkodás 
- pályázatok állapota 

2. 2019. május 24-i közgyűlés előkészítése 
3. Egyebek 

 
1. napirendi pont:  

Az elnökség tagjai előzetesen írásban megkapták a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
2019 I. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása. 
 

4/2019. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjai 
egyhangúlag elfogadták a Szövetség 2019 I. negyedévi működéséről, programjairól, a 
pályázatok állapotáról és a gazdálkodásról szóló beszámolót. 

 
2. napirendi pont: 

Makár Richárd: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Közgyűlésre előkészített 
dokumentumok az elnökség tagjai részére jelen elnökségi ülést megelőzően megküldésre 
kerültek.  

 Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2018. évi tevékenységéről 
 A Szövetség 2018. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és 

közhasznúsági melléklet  
 A Szövetség 2018. évi pénzügyi terve. 

 
A Közgyűlés 2019. május 24-én, pénteken, 16.30 órakor, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. 

földszint, nagyterem/1. (II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár épületében) lesz. 
 

Egyéb kiegészítés, kérdés, észrevétel nem lévén, az elnökség tagjai a Közgyűlésre előkészített 
dokumentumokat egyhangúlag elfogadták. 

 
5/2019. sz. határozat: A B.-A.-Z. megyei Természetjáró Szövetség elnöksége 
egyhangúlag elfogadta a 2019. május 24-i közgyűlés elé terjesztendő beszámolókat: 

 Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2018. évi tevékenységéről 
 A Szövetség 2018. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és 

közhasznúsági melléklet  
 A Szövetség 2019. évi pénzügyi terve. 
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3. napirendi pont: 

Makár Richárd: „B.-A.-Z. megye 2018. évi természetjárója” cím elnyerésére két pályázat 
érkezett. Szendrei Ferenc és Horváthné Simon Zita - mindketten a Diósgyőri Természetbarát 
Sport Klub tagjai - egyformán 6146,9 pontot teljesítettek 2018-ban, így mindketten a B.-A.-Z. 
megye Természetjárója I. helyezését érték el. 
 
 
Több tárgy nem lévén az ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 

         Makár Richárd 
          elnök 
 
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.             

 
 


