MAGYAR HONVÉDSÉG
BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA
1143 Budapest, Stefánia út 34.

Meghívó
Tisztelt Tagozat Elnök Asszony/Úr!
A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja érvényben levő Alapszabálya
III. Fejezet 4. c) pontja alapján, az elfogadott éves Program, valamint a Klub 2022. évi
rendezvénytervének megfelelően:
2022. szeptember 20-án 10.00 órától
KLUBTANÁCSÜLÉST
hívok össze.
A klubtanácsülés helye: 1143 Budapest, Stefánia út 34. Stefánia Honvéd Kulturális
Központ 218-as rendezvényterme.
Az Alapszabály III. fejezet 4. c. pontja szerint a klubtanácsülés akkor határozatképes, ha
a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a +1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a
Klubtanács ülését meg kell ismételni. A megismételt klubtanácsülésre az eredetileg kitűzött
napon, a meghirdetettnél 30 perccel későbbi időpontban kerül sor. A megismételt
klubtanácsülés csak az eredeti klubtanácsülésre meghatározott napirenddel tartható meg,
amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Napirend:
1. Megnyitó, napirend elfogadása, jegyzőkönyv vezető, és hitelesítők felkérése. (Ea:
elnök);
2. Az elmúlt klubtanácsülés óta eltelt időszak eseményei, fejleményei, az ülésen hozott
döntések következményei. (Ea: elnök);
3. A közművelődési bizottság utolsó ülésének, és az ott született döntés kihirdetése, a
közművelődési bizottság vezetésének jelenlegi helyzete. (Ea: Molnár Emília);
4. A 2023. március 15-i elismerésre, és a katonaözvegyek találkozójára történő javaslatok
ismertetése, a felterjesztések elfogadása. (Ea: titkár);
5. Tájékoztatás az új Alapszabályunk bírósági bejegyzéséről. (Ea: ügyvezető elnök);
6. A Klub szeptember-decemberi programjának megvitatása, benne a Fenyőünnep
elgondolásának ismertetése. (Ea: ügyvezető elnök)
7. A Tagozatok éves beszámolóinak előkészítése. (Ea: elnök)
8. Egyéb bejelentések, tájékoztatások. (elnök)
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Kérem a Klub elnökségének tagjait, a Tagozatok elnökeit, hogy a meghívó kézhezvételét
követően, jelezzék a titkárnak résztvételüket, vagy amennyiben a napirenddel kapcsolatban
van kiegészítési, módosítási javaslatuk, azt az Alapszabálynak megfelelően tegyék meg:
Az Alapszabály III. FEJEZET, B, e. pont, 4. bek. (13. old): „a klubtanács valamelyik
tagjának javaslata alapján – a napirend kiegészítés a levezető elnök előterjesztése után, a
jelenlevők egyszerű szótöbbségével kerülhet a napirendi pontok közé”.
A Klubtanács ülésére tisztelettel meghívom a Klub társadalmi elnökét, a Felügyelőbizottság
egy tagját, illetve a 3. napirendi pont előadóját.
Budapest, 2022. augusztus 15-én.

Dr. Keszthelyi Gyula
elnök

