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HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB SZABADSZÁLLÁS ALAPSZABÁLY 2007. 

A Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: Klub) 2006. április 26-án tartott 

közgyülésén az 1/2006. számú határozatával - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 1. 

§-a szerinti felhatalmazás alapján - a HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB ALAPSZABÁLY-

át a következők szerint alkotja meg: 

 

Az Alapszabály megalkotása 

 

A) A Honvéd Nyugdíjas Klub Alapszabály-át (továbbiakban: Alapszabály), annak 

módosítását a Klub nyilvántartott tagságából álló közgyülésnek kell megállapítania. 

 

B) A közgyülésnek kell megválasztania a Klub ügyintéző és képviseleti szerveit. A 

Klub ügyintéző és képviseleti szerveit, azok hatáskörét, jogait, kötelezettségeit, a 

gazdálkodás szabályait az A) pontban meghatározott Alapszabály állapítja meg. 

 

C) Az Alapszabály az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a 

szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak 

és kötelességeinek érvényesülését. 

 

 

I. A szervezet neve, székhelye és működési alapelvei 

 

1. § Általános rendelkezések 

 

(1) A szervezet neve:  Honvéd Nyugdíjas Klub  

(rövidítve: HNYK). 

 

(2) Székhelye:   6080. Szabadszállás, Kossuth Lajos utca 4. 

    (József Attila Közösségi Ház). 

 

(3) Működési területe: Szabadszállás és vonzáskörzete, 

a Felső-Kiskunság térsége. 

 

(4) A Klub a Magyar Honvédségtől, rendvédelmi szervektől nyugállományba került, 

a működési területén élő személyek tevékenységének helyi koordinálására, érdekeik 

képviseletére önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező közérdekű társadalmi 

szervezet, amely jelen Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal 

rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 

 

(5) A közös tevékenység elvi alapja és gyakorlata a civil társadalmi és a honvédelmi, 

rendvédelmi érdekek képviseletére épül. 

 

a) A működés alapelvei: 

 önkéntesség; 

 egyenjogúság; 

 függetlenség; 

 pártsemlegesség; 

 demokratikus önkormányzatiság; 

 szolidaritás; 

 nyilvánosság; 

 a cél érdekében szervezett közös tevékenység. 
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b) A Klub működése során – a tagsági viszonnyal rendelkezőkön túl - a nem klubtag 

személyek érdekében is tevékenykedik, rendezvényein a nem klubtag személyek is 

részt vehetnek. 

 

(6) A Klub jogi személy. 

 

(7) Bélyegzője:  kisméretű kör alakú bélyegző 

közepében Szabadszállás város címere, 

körülötte felirat: 

* HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB * 

SZABADSZÁLLÁS 

 

 

2. § A Klub célkitűzései és feladatai 

 

  (1) A Klub célja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érekeit szolgáló hon- (és 

rend-) védelem ügyének támogatása; a tagság helyi, kistérségi szintű érdekvédelmének 

felvállalása; az alapvető emberi és polgári jogok, a társadalmi kontroll és az össztársadalmi 

érdekek érvényesülésének, a szolidaritás, a bajtársiasság és az együvétartozás tudatának 

erősítése; a magas szintű és igényű, közös tevékenység szervezése. 

 

a) A Klub közhasznú tevékenysége - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 

CLVI. törvény 26. § c) pontja alapján - a 6. kódszámú kulturális tevékenységben 

testesül meg. 

 

b) A Klub közhasznú tevékenysége során, az a) alpont szerinti tevékenységen túl 

részt vállal egészség-megőrzési, betegség-megelőzési, szociális tevékenységben, 

az időskorúak gondozásában, a kulturális örökség megóvásában 

(hagyományőrzés), az emberi és állampolgári jogok védelmében. 

 

 (2) A Klub célkitűzés érdekében koordinálja a tagok tevékenységét, a jelen 

Alapszabály által meghatározott körben képviseli a tagságot. A tagság érdekében, a 

nyilvánosság eszközeit is felhasználva felszólalással, bejelentéssel, tiltakozással élhet. 

 

 (3) A Klub szociálpolitikai tevékenysége keretében összegyűjti az ezzel kapcsolatos 

felmérési és más információs adatokat, amelyeket - igény szerint - szolgáltatásként az 

illetékes szervek rendelkezésére bocsát. 

 

 (4) Egyeztető fóruma a tagok által közvetített érdekeknek, többségi állásfoglalás 

esetén képviseli azt az igazgatási, politikai és társadalmi szervezeteknél. 

 

 

II. A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések 

 

3. § A Klub tagjai 

 

 (1) A Klub tagjai természetes személyek lehetnek, akik: 

a) rendes tagok; 

b) tiszteletbeli (pártoló) tagok. 
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 (2) A Klub rendes tagja lehet a Klub célkitűzéseit, működési rendjét, Alapszabályát 

elfogadó, azt támogatni kész, 

- a hon- és rendvédelmi szervek - a működési területen élő - nyugállományba 

vonult tagja (főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes, tisztes, köztisztviselő, köz- / 

polgári- alkalmazott), 

- ezen szervek aktív szolgálatot teljesítő tagja, továbbá 

- a más szervezettől nyugállományba vonult személy, valamint 

- az előző (-) albekezdésekben meghatározott személyek nyugállományú házas- / 

élettársa, özvegye. 

 

(3) A Klub tiszteletbeli (pártoló) tagjává választható az a személy, aki az 

Alapszabályban foglalt célok megvalósítását tekintélyével, tevékenységével jelentős 

mértékben elősegíti, vagy ahhoz hathatós segítséget nyújt. 

 

4. § A tagsági viszony keletkezése 

 

 (1) Tagsági viszonyt írásos kérelemmel lehet kezdeményezni. 

 

(2) A tagjelölt felvételéről - a tagsági viszony keletkezéséről - a vezetőség nyílt, 

egyszerű többségi szavazással dönt. 

 

 (3) A felvételről szóló döntést követően a titkár a „Tagnyilvántartás”-ban a 

változásokat a döntésre jogosult határozata alapján bevezeti, kiállítja az új tag „Klubtagsági 

igazolvány”-át, és a döntésről szóló értesítővel együtt eljuttatja az érintett részére. 

 

 (4) Az új tag a felvételt követő hónap első napjától köteles tagdíjat fizetni. 

 

 

5. § A tagsági viszony szüneteltetése 

 

 (1) Az a klubtag, aki tagi tevékenységében tartósan (három hónapot meghaladóan) 

akadályoztatva van, írásban kérheti tagsági viszonya - és tagdíjfizetési kötelezettsége - 

időarányos szüneteltetését. 

 

 (2) A tagsági viszony szüneteltetéséről a vezetőség nyílt, egyszerű többségi 

szavazással dönt. 

 

 (3) A titkár a „Tagnyilvántartás”-ban a változást a döntésre jogosult határozata 

alapján bejegyzi, a szüneteltetésről szóló döntésről, értesíti a kérelmezőt. 

 

 (4) A tagdíj időarányos része a következő félévi esedékességkor kerül elszámolásra 

(beszámítással). 

 

 

6. § A klubtag jogai 

 

 (1) A rendes klubtag joga, hogy 

a) részt vegyen a Klub munkájában, az Alapszabály célkitűzéseinek 

megvalósításában, ezek érdekében a Klubtól helyi, kistérségi szintű 

koordinációt, anyagi és erkölcsi támogatást, valamint eljárást 

igényeljen; 
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b) a Klub célkitűzései érdekében kezdeményezzen, véleményét, 

észrevételeit, javaslatait szóban, vagy írásban megtegye, azokra a 

Klub ügyintéző és képviseleti szerveitől választ kapjon; 

c) a Klubot, illetőleg a tagokat érintő valamennyi kérdésben – ha döntést 

igényel, akkor azt megelőzően – tájékoztatást kapjon; 

d) a Klub egészének, ügyintéző és képviseleti szerveinek működésével, 

célkitűzésének, terveinek megvalósításával és anyagi-pénzügyi 

helyzetével összefüggésben az illetékes tisztségviselőkhöz kérdést 

intézzen és azokra érdemi választ kapjon; 

e) szavazatával részt vegyen a Klub döntéseinek kialakításában. Ha 

kisebbségben marad, jogosult véleményének fenntartására és a 

határozatokban a kisebbségi véleményének megjelenítésére. 

 

(2) A rendes klubtag választhat és választható. 

 

(3) A tiszteletbeli (pártoló) tag joga, hogy tanácskozási joggal részt vegyen a Klub 

munkájában. 

 

(5) A rendes és tiszteletbeli (pártoló) klubtag joga, hogy 

a) önkéntes elhatározása alapján a Klub-ot - a tagdíjfizetéstől eltérő 

módon - anyagilag támogassa; 

b) a Klub bármely törvénysértő határozatát a tudomására jutásától 

számított harminc napon belül a Bíróság előtt megtámadja. A 

határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a 

bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 

 

 

7. § A klubtag kötelességei 

 

 (1) A klubtag kötelessége, hogy  

a) az Alapszabályban foglalt célkitűzések megvalósításában tevőleges 

részt vegyen; 

b) az Alapszabály rendelkezéseit betartsa; 

c) a közgyülés határozatainak a végrehajtását támogassa, egyéb esetben 

a 6. § (1) e) pontja szerint járjon el (kisebbségi vélemény); 

d) a tagtársakkal jó kapcsolatot alakítson ki, velük egyetértés esetén 

szolidaritás vállaljon, őket erkölcsi támogatásban részesítse, 

kezdeményezéseiket a Klub vezető testületeiben napirendre tűzesse és 

döntésre a megfelelő fórum elé terjessze; 

e) a Klub fenntartási és működési költségeihez - a Klub „Költségvetés”-

ében meghatározott – tagdíjfizetéssel hozzájáruljon; 

f) a közösségi élet normáit tiszteletben tartsa; 

g) korához, egészségi állapotához, lehetőségeihez mérten részt vegyen a 

klub életében. 

 

(2) A tiszteletbeli (pártoló) tag kötelessége a Klub-ot erkölcsi és társadalmi 

támogatásban részesíteni.  
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8. § A klubtagsági díj megállapítása 

 

 (1) A klubtagsági díj mértékéről a vezetőség előterjesztése alapján a közgyülés a 

„Költségvetés”-ben, vagy módosításában határoz.  

 

 (2) Tagsági díjat fizetnek a rendes tagok. A tagdíj mértéke a tagok részére általában 

azonos. 

 

(3) Tagdíjfizetési mentességet, vagy mérséklést a tag írásos kérelmére (amennyiben 

a vele egyháztartásban élők egy főre jutó jövedeme a mindenkori minimálbér mértékét nem 

éri el) a közgyülés adhat, méltányossági alapon. 

 

(4) A hetven év feletti tagok a közgyűlés által meghatározott tagdíj felét fizetik, a 

hetvenöt év felettiek tagdíjfizetési mentességet élveznek a születésnapjukat követő hónap 

első napjától. 

 

 (5) A tagdíj mértékét havi értékben kell meghatározni, féléves (éves) mértékben kell 

(lehet) számolni és befizetni minden év január, illetve július hónapjában a 16. § (4) 

pontjában meghatározott módon. 

 

 

9. § A tagsági viszony megszűnése 

 

(1) A tagsági viszony megszűnhet 

a) a klubtag írásbeli kérelmére, kiválással; 

b) méltatlanság címén, kizárással; 

c) tagdíjfizetési kötelezettség hat hónapot meghaladó elmulasztásával, 

törléssel; 

d) a klubtag halálával, törléssel. 

 

(2) A klubtag tagsági viszonya megszüntetését (kiválását) írásban kérheti. A 

kérelmet a vezetőség tudomásul veszi. A klubtag működési területen kívülre költözésének 

bejelentése kiválási kérelemnek minősül, amennyiben nem kíván tag maradni. 

 

(3) Méltatlanná válik a tagsági viszonyra az a személy, aki az Alapszabály előírásait 

megsérti, vagy azokat nem tarja be. A méltatlanság okán való kizárást az elnökség 

kezdeményezheti, arról a közgyülés határoz. 

 

(4) Az a klubtag, aki féléves tagdíjfizetési kötelezettségét a következő félévi 

esedékességkor nem rendezi (a soros esedékességgel együtt!), a titkár kezdeményezésére, a 

vezetőség döntése alapján törlésre kerül. 

 

(5) A klubtag halálával, a titkár kezdeményezésére, a vezetőség döntésével a tagsági 

viszony törlésre kerül. 

 

(6) A kiválásról, törlésről a vezetőség a közgyülést tájékoztatja.  

 

(7) A titkár a „Tagnyilvántartás”-ban a változásokat a döntésre jogosult határozata 

alapján átvezeti. 
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III. A Klub ügyintéző és képviseleti szervei 

 

10. § A közgyülés 
 

 (1) A Klub legfelsőbb szerve a közgyülés. 

 

 (2) A közgyülést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyülést a Klub 

elnöke hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját, helyszínét és a 

napirendi pontokat. A meghívót, a közgyűlés napját megelőző nyolc naptári nappal 

korábban - hirdetmény, helyi sajtó, szórólap, vagy kézbesítés útján - közzé kell tenni. 

 

 (3) A közgyülést akkor is össze kell hívni, ha a rendes tagok legalább 1/3-a 

(egyharmada) - az ok és cél megjelölésével - kezdeményezi, illetőleg azt a bíróság elrendeli. 

 

(4) A közgyülés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele (50 % + 1 fő) 

jelen van. 

(5) Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést, a 

határozatképtelen közgyűlést követő harminc napon belüli időpontban, az eredetivel azonos 

napirenddel kell megtartani. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában - 

az eredeti közgyűlés határozatképességétől függő feltétellel - is kitűzhető. A megismételt 

közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes. (Ezt a körülményt a 

megismételt közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni!) 

 

(6) A határozatképességet, a közgyűlés megnyitását követően, továbbá az egyes 

napirendekről történő szavazást megelőzően a közgyűlés által megválasztott elnöklő 

személy és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője állapítja meg. 

 

(7) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

(8) A közgyülés 

a) egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással dönt a vezető tisztségviselők 

(elnök, titkár, további öt fő vezetőségi tag) megválasztásáról, 

visszahívásáról, időközi beválasztásáról (kooptálásról); 

b) egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt a pénzügyi ellenőrző 

bizottság a munkabizottságok és munkacsoport tagjainak 

megválasztásáról. 

 

(9) Titkos szavazás során, szavazategyenlőség esetén a szavazást eredménytelennek 

kell minősíteni és azt az eredményesség eléréséig meg kell ismételni. Egy napon ugyanazon 

tárgyban kétszer lehet ismételten szavazást elrendelni. 

 

(10) Minősített többség, a Klub nyilvántartott tagjainak kétharmados jelenléte, az e 

szerint jelenlévők kétharmadának szavazata szükséges az Alapszabály megállapításához, 

módosításához, más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének, vagy szövetséghez 

történő csatlakozásának, illetve e kötelékből kiválásának, valamint saját feloszlatásának a 

kimondásához. 

 

 (11) A közgyülés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabályzat és a gazdálkodási rend megállapítása és 

módosítása; 
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b) a Klub belső szervezeti felépítésének meghatározása; 

c) a Klub vezető tisztségviselőinek, a munkabizottságok és a pénzügyi 

ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, illetve a tisztségviselők 

visszahívása; 

d) a Klub vezetősége éves beszámolójának, a pénzügyi ellenőrző 

bizottság beszámolójának, valamint a Klub tevékenységével 

kapcsolatos éves „Munkaterv”-nek, a hozzá kapcsolódó 

„Költségvetés”-ének az elfogadása; 

e) a tagsági díj mértékének a meghatározása; 

f) a Klub megalakulásának, más társadalmi szervezetekkel való 

egyesülésének, vagy szövetséghez történő csatlakozásának, illetve e 

kötelékből kiválásának, valamint saját feloszlatásának a kimondása; 

g) a méltatlanság okán való kizárás; 

h) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket hatáskörébe von. 

 

(12) Tisztségviselő visszahívását a tagok legalább egyharmada, írásban, indoklással 

kezdeményezheti. A kérelmet valamennyi kérelmezőnek – azonosíthatóan - alá kell írnia. 

Visszahívási kérelem esetén az elnök, az irat átvételét követő harminc naptári napon belül, 

köteles a közgyűlést összehívni. 

 

 (13) A tisztségviselő visszalépését az elnökség útján, a  közgyűlésnek jelenti be. 

 

 

11. § A vezetőség 

 

 (1) A Klub ügyintéző szerve a vezetőség, ülései nyilvánosak. A vezetőséget a 

jelölőbizottság javaslata alapján - négyévenként - a közgyülés választja. A választások 

között megüresedett helyeket pótválasztás (kooptálás) útján kell / lehet betölteni. 

 

(2) A közgyülés elnököt, titkárt és további öt fő vezetőségi tagot választ. A 

vezetőség - tagjai közül - öt napon belül megválasztja az elnök-helyettest. 

  

(3) A vezetőség a közgyűlések között irányítja a Klub tevékenységét, dönt mindazon 

kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyülés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt.  Döntéseiről a közgyülésnek tartozik elszámolással. 

 

 (4) A vezetőség hatásköre (alapvető feladatai): 

a) a közgyülés munkájának, határozatainak előkészítése, a közgyülés 

elnök útján történő összehívása; 

b) az Alapszabály, a közgyülés határozatainak megfelelően a Klub 

tevékenységének irányítása; 

c) az éves „Munkaterv” összeállítása, közgyülés elé terjesztése, legalább 

évente a végrehajtásról való beszámolás; 

d) a havi munkaprogram elkészítése, döntés a végrehajtás részleteiről, az 

egyes programok előkészítése, a végrehajtás megszervezése; 

e) a soros „Költségvetés” összeállítása, közgyülés elé terjesztése, a 

szabályos gazdálkodás végrehajtása, legalább évente a végrehajtott 

költségvetésről történő elszámolás; 

f) a tagsági viszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése, közgyülés elé 

terjesztése, illetve a hatáskörébe tartózó esetekben azok elbírálása, a 
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„Tagnyilvántartás” vezetése, a tagdíjak beszedése, szükség esetén a 

tisztségviselők időközi pótlásának előkészítése; 

g) a vezetőség „Szervezeti és működési szabályzat”-ának összeállítása; 

h) a Klub munkabizottságai tevékenységének irányítása, segítése, 

felügyelete; 

i)  a lehetőségekhez képest a tagok Klubon kívüli tevékenységének 

segítése, a tagokról történő szociális gondoskodás (segélyezéssel 

kapcsolatos ügyintézés, beteglátogatás, kegyeleti tevékenység); 

j) a közgyűlés törvénysértő határozatát harminc napon belül a Bíróság 

előtt megtámadhatja; 

k) mindazon feladatok végrehajtása, amelyekkel a közgyülés megbízza; 

l) kapcsolatot tart az együttműködő szervezetekkel, intézményekkel.   

 

 

12. § A pénzügyi ellenőrző bizottság 

 

(1) A vezetőséggel együttesen a közgyűlés pénzügyi ellenőrző bizottságot (elnököt 

és kettő fő tagot) választ. A pénzügyi ellenőrző bizottságba nem választhatók be a Klub 

vezetőségének elnöke, elnök-helyettese, titkára és tagjai. 

 

(2) A pénzügyi ellenőrző bizottság hatáskörében: 

a) folyamatosan ellenőrzi a Klub gazdálkodását, erről legalább évente 

jelentést tesz a közgyülés részére, 

b) az esetleges szabálytalanságokra felhívja a vezetőség vagy a 

közgyülés figyelmét, a gazdálkodási fegyelem megsértése esetén 

vizsgálatot kezdeményezhet, annak eredményét állásfoglalásával 

együtt a vezetőség, vagy a közgyülés elé terjeszti; 

c) tevékenységével kapcsolatban a Klub tagjai közül bárkitől 

felvilágosítást kérhet, iratokba betekinthet, más bizottságok ülésein 

részt vehet; 

d) a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke részt vesz a vezetőség ülésein; 

e) a közgyűlés törvénysértő határozatát harminc napon belül a Bíróság 

előtt megtámadhatja. 

 

(3) A pénzügyi ellenőrző bizottság munkarendjét saját maga határozza meg. 

 

 

13. § A munkabizottságok, munkacsoport 

 

 (1) A Klub, illetve a vezetőség tevékenységét „Kulturális bizottság”, „Egészségügyi- 

és szociális bizottság”, továbbá „Kegyeleti bizottság” segíti. Az információs kapcsolatot a 

„Klubösszekötők csoportja” biztosítja. 

  

(2) A Klub munkabizottságainak, munkacsoportjának élén egy-egy fő vezetőségi tag 

áll, a bizottságok tagjait a Klub tagságából kell felkérni. 

 

(3) A munkabizottságok, munkacsoport feladatait a vezetőség „Szervezeti és 

Működési Szabályzat”-a határozza meg. 
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14. § Gazdasági felelős 

 

 (1) A Klub pénzügyi okmányainak, kézipénztárának kezelését, a számlák 

elszámolását, ellenértékük kifizetését / átutalását a gazdasági felelős végzi. 

 

(2) A gazdasági felelős kifizetést, átutalást az elnök (távollétében az elnökhelyettes) 

engedélyével / ellenjegyzésével tehet. 

 

(3) Havonta beszámol a pénztár / számla állásáról. 

 

(4) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére hozzáférést biztosít a gazdálkodás 

ellenőrzése során az okmányokba, elvégzi a pénztárzárást. 

 

(5) Szükség szerint adatszolgáltatást állít össze a „Költségvetés” előkészítéséhez, a 

gazdálkodással kapcsolatos beszámolókhoz, elszámolásokhoz, ellenőrzésekhez. 

 

 

IV. Jogképessége, képviselet 

 

15. § A Klub jogképessége és képviselete 

 

 (1) A Klubot - illetve a tagságot – mindenkor az elnök, távollétében az elnök-

helyettes, vagy a titkár (esetenként a vezetőségi tagok közül megbízott más személy), a 

munkarendjükben / megbízásban előírtak szerint képviseli. 

 

 (2) A Klub bankszámlája felett az elnök (távollétében az elnök-helyettes) és a 

gazdasági felelős együttesen jogosult rendelkezni. 

 

 

V. Gazdálkodás, működési feltételek 

 

16. § A Klub gazdálkodása, működési feltételeinek biztosítása 

 

 (1) A Klub gazdálkodásának pénzügyi alapja 

a) a tagok által befizetett tagdíjból; 

b) a pályázatok útján elnyert díjból; 

c) jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból 

tevődik össze. 

 

(2) A Klub tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a 

Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

(3) A Klub gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 (4) A tagdíjakat - a titkár koordinálásával - a Klub vezetőségéből kijelölt személyek 

(segítők) szedik be. A beszedéshez a titkár a „Tagnyilvántartás” alapján a gazdasági 

felelőssel együtt összeállítják a „Tagdíjfizetési névjegyzék”-et. A befizetés tényét a befizető 

aláírásával igazolja. A segítők a beszedett tagdíjjal a névjegyzék alapján számolnak el a 

gazdasági felelős felé. 
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(5) A Klub vagyonának kezelését, gazdálkodását és erre vonatkozó számvitelét a 

vonatkozó jogszabályok alkalmazásával folytatja, illetve végzi. A Klub vagyonáról - 

megszűnése esetén - a közgyűlés dönt. 

 

 (6) A Klub a bevételeit a közgyülés által elfogadott „Munkaterv” és „Költségvetés” 

alapján használja fel. 

 

 (7) A felhasználás alapvető területei: 

a) a közösségi összetartozás érzelmi erősítését szolgáló rendezvények 

(kirándulások és kapcsolódó költségek); 

b) tagi évfordulók, születésnapi (negyven év, illetve a továbbiakban 

ötévenként) köszöntés, a Klub nőtagjainak nőnapi köszöntése; 

c) a közösségi művelődés elősegítése (előadói tiszteletdíj, rendezvényi, 

múzeumi belépődíj); 

d) a közgyűlés rendezésével kapcsolatos költségek (terembérlet, büfé, 

vacsora); 

e) a Klub ügyvitelével kapcsolatos költségek (nyomtatványok, 

irodaszerek). 

 (8) Az éves bevétel teljes összegének egy részét, huszonöt százalékát tartalékolni 

kell. A tartalék felhasználásáról – szükség esetén - a vezetőség dönt. 

 

 (9) A Klub működéséhez szükséges helyiségeket (klubhelyiség, emlékszoba), 

technikai felszereléseket „Együttműködési megállapodás” és „Ingatlanhasznosítási 

megállapodás” alapján az önkormányzat, illetve a József Attila Közösségi Ház biztosítja.  

 

 

VI. A Klub megszünése 

 

17. § 

 

 (1) A Klub megszűnik, ha 

a) feloszlását a közgyülés minősített többséggel kimondja; 

b) a bíróság feloszlatja; 

c) más társadalmi szervezettel egyesül; 

d) a Klub feloszlatását a bíróság kimondja. 

 

 

VII. Záró rendelkezések 

 

18. §  

 

 (1) A társadalmi szervezet működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok 

szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem 

biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat. 

 

 (2) A Klub politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, képviselő-

jelöltet nem indít, és nem támogat, tevékenységét pártoktól függetlenül végzi. 

 

 (3) Jelen „Alapszabály” a (4) pontban megjelölt kivételekkel a közgyülés határozatát 

követő második hónap első napjától lép hatályba, egyidejűleg az előző „Alapszabály” 

hatályát veszti. 
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 (4) A Klubtagsági díj megállapításáról szóló 8. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezéseket először a 2007. évre vonatkozó tervezésnél kell alkalmazni, a 

kedvezmények az érintetteket 2007. január 01-jétől kezdődően illetik meg. 

 

 (5) A vezetőség köteles gondoskodni az „Alapszabály” Cégbírósági okmányokhoz 

történő csatolásáról. 

 

 A Szabadszállás, 2007. szeptember 17-ei Közgyűlés 9/2007., 10/2007. és 11/2007. 

számú határozataival módosított, egységes szövegű Alapszabály 

 

 

 

 

 (Horváth Balázs nyá. mk. ezredes) 

 elnök  
 

Az Alapszabály hitelességét igazoljuk: 

 

 

 

 

 (Mádi Sándorné jegyzőkönyv-vezető) (Dani Gábor titkár) 


