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A B.A B.A B.A B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró Szövetség Z. Megyei Természetjáró Szövetség Z. Megyei Természetjáró Szövetség Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014.04.152014.04.152014.04.152014.04.15----iiii    és 04.29és 04.29és 04.29és 04.29----i elnökségi ülés határozatai i elnökségi ülés határozatai i elnökségi ülés határozatai i elnökségi ülés határozatai 

végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése végrehajtásának áttekintése     

    

    

8888..../201/201/201/2014444....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadta a 

2014. január 21-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót. 

Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:    

A határozat bevezetése a Szövetség határozatainak könyvébe megtörtént, az elnökségi ülés 

jegyzőkönyve mellékleteivel együtt a Szövetség honlapjára felkerült. 

    

    

9999..../201/201/201/2014444....    sz. Határozatsz. Határozatsz. Határozatsz. Határozat    

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a B.-

A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014. I. negyedévi működéséről, programjairól  szóló 

beszámolót. 

Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:        

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük a beszámoló melléklettel együtt.  

    

    

10101010./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a B.-

A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség technikai, oktatási, gazdasági, kulcsosház, minősítési 

bizottságai 2014. év I. negyedévi tevékenységeiről, valamint 2014. év  II. negyedévének 

terveiről készített beszámolóit. 

Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:Határozat végrehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük a beszámoló mellékletekkel együtt. 

    

    

11111111./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a 

Főtitkári beszámolót a 2014. év I. negyedévi tevékenységéről. 

Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük a beszámoló melléklettel együtt.  

    

    

12121212./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a 

Pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségekről szóló beszámolót. Az elnökségi ülés egyhangú 

szavazata alapján a MMJV Önkormányzata által kiírt Sport Mecénás Alapra a Herman Ottó 

emlékév alapján, az Idegenforgalmi Alaphoz az „Erdőkerülő Lillafüredről – Lillafüredre” című 

kiadványra nyújt be pályázatot a Megyei Szövetség. Felelős: Bernáth Marietta, határidő 2014. 

április 30.  
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Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük a beszámoló melléklettel együtt. A pályázatok beadása határidőben 

megtörtént. Elbírálásukról az értesítést 2014.06.27.-én vettük kézhez. Mindkét pályázat 

nyertes, szerződéskötésük folyamatban van. 

    

13131313./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag támogatja 

Kiskun Magda MTSZ-hez történő felterjesztését a „Természetjárás fejlesztéséért BRONZ 

fokozat” kitüntetésre; Kalászi István Czárán Gyula Emlékérem kitüntetésre történő 

felterjesztését. Egyhangúlag elfogadja az elnökség Gombár Lászlóné B.-A.-Z. megye 

Természetjárásáért emlékplakett kitüntetésre történő előterjesztését. 

Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük. Az MTSZ kitüntetéseinek felterjesztéséhez megyei Szövetségünk 

részéről a támogató aláírások megtörténtek. Gombár Lászlóné kitüntetésének átadása a 

2014.05.23.-i közgyűlésen megtörtént. 

    

    

14141414./201./201./201./2014444. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat. sz. Határozat    

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadja a 

Hejőkeresztúri Táblajátékosok Társasága Egyesület törlését a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 

Szövetség rendes tagjai közül tagdíjnemfizetés miatt. 

Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük.  A Hejőkeresztúri Táblajátékosok Társasága Egyesület értesítése a 

rendes tagság törléséről ajánlott levélben megtörtént.  

 

 

11115555./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat./2014. sz. Határozat    

A 2014. április 29-én megtartott elnökségi ülés határozata alapján a Szövetség 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, a Szövetség 

2014. évi gazdasági tervét és az elnökségi beszámolót az elnökség elfogadja és a Közgyűlés elé 

terjesztését javasolja. 

A B.-A.-Z. megye 2013-as év Természetjárója cím I. helyét Csendes Gyula, II. helyét Bencze 

István, III. helyét Bíró Sándorné túratársainknak ítélte az elnökség és a közgyűlésen adja át. 

Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye: Határozat végrehajtásának eredménye:     

A határozat bevezetése a Szövetség Határozatainak Könyvébe megtörtént, szervezetünk 

honlapján közzétettük.  Az elnökség által elfogadott beszámolók a közgyűlésen 

előterjesztésre, egyhangúlag elfogadásra kerültek, melyről a jegyzőkönyvet a Szövetség 

honlapján közzétettük. 

A B.-A.-Z. megye 2013-as év Természetjárója cím átadása a 2014.05.23.-i közgyűlésen 

megtörtént. 

 

Miskolc, 2014. június 25.      

Összeállította: Bernáth Marietta, főtitkár 


