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Fő feladatok, célkitűzések: 

 

1. A törvényi változások, és más rendeletek 

módosításából fakadó feladatok végzése. 

Az új alapszabály a Klub működési rendjébe 

állítása, kiadása, a megváltozott előírásai 

alkalmazása. 

2. A lemondott közművelődési bizottság 

elnök helyett új jelölt állítása, megválasztása, 

munkájának segítése, támogatása.   

3. A nem szabályszerűen, vagy látszólag 

működő tagozatok működésének 

felülvizsgálata. 

4. A kiemelt és hagyományos rendezvények 

színvonalas megtartása. 

5. A Klub tevékenységét jobbító javaslatok 

gyűjtése, elfogadása, és megvalósítása. 

6. A klub informatikai bizottság feltöltése, 

informatikai rendszerének megújítása, a  

honlap működési rendszerének átalakítása, 

folyamatos frissítése. 

7. A tagkönyvcsere zökkenőmentes 

lebonyolítása. 

8. A Klub állománya érdekében működő, és 

együttműködő szervezetekkel való korrekt 

kapcsolattartás, a meglévők ápolása, javítása, 

lehetőség szerint új támogatási területek, 

lehetőségek keresése. 

9. A jubiláló tagozatok segítése. 

 

Január 10. 10.00 – 218. 

Elnökségi ülés: 
A 17-i klubtanácsülés napirendi 

pontjainak megbeszélése, 

pontosítása. 

 

Január 17. 10.00 – 218. 

Klubtanács ülés: 
Az új honlap tartalmi, és formai 

változásainak jóváhagyása, 

működtetési rendjének 

elfogadása. 

A Klub éves munka és 

rendezvénytervének elfogadása.  

Döntéshozatal a nem szabályosan, 

vagy csak látszólag működő 

tagozatokról. (ez nem korai?) 

Döntés a tagkönyvcsere 

zökkenőmentes lebonyolításáról. 

Február 14. 10.00 – 218. 

Klubtitkári értekezlet: 
Aktuális feladatok megbeszélése. 

A bállal kapcsolatok szervezési 

feladatok utolsó pontosítása. 

Március 14. 10.00 – 218. 

Elnökségi ülés: 
A 21-i Küldöttgyűlés napirendi 

pontjainak megbeszélése.  

A közművelődési bizottság 

elnökjelölt meghallgatása. 

 

Március 21. 10.00 – Pódium Bár 

 Küldöttgyűlés: 
1.A Klubtanácsülés 

határozataiból eredő feladatok 

elfogadása. (pl. tagozat kizárás) 

 2. Elnökség, bizottságok, éves 

gazdasági, pénzügyi tervek, 

statisztikai beszámolók 

elfogadása. 

 3. A Klub új közművelődési 

bizottság elnökének 

megválasztása. 

Április 18. 10.00 – 218. 

Klubtitkári értekezlet: 
Aktuális feladatok megbeszélése. 

Idősek Napi és okt. 23. – i 

elismerések felterjesztése. Hi.: 

04.30. 

Ruházati igény leadása: Hi.: 04.30. 

 

Május 9. 10.00 – 218. 

Elnökségi ülés:  

Aktuális feladatok megbeszélése. 

 

Május 9. 10.00 – 218. 

Klubtanács ülés: 
1. Döntés a beterjesztett témákról. 

2. Nyári feladatok pontosítása.  

3. Okt.1, és okt. 23-ra elismerésre 

felterjesztettek elfogadása. 

4. A tagozatok tagdíj 

befizetéseinek áttekintése. 

Június 13. 10.00 – 218. 

Klubtitkári értekezlet: 
Aktuális feladatok megbeszélése. 

Üdülési, gépjármű és műsorigény 

leadással kapcsolatos feladatok. 

Hi.: 07.30. 

 

Július, augusztus: 

Klubszünet. 
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Szeptember 12. 10.00 – 218. 

Elnökségi ülés:  

Aktuális feladatok megbeszélése. 

 

Szeptember 19. 10.00 – 218. 

Klubtanács ülés: 
Döntés a beterjesztett témákról 
 Szeptemberi rendezvények. 
 Katonaözvegyek találkozójára és márc. 
8, és 15-i elismerésre felterjesztettek 
elfogadása. Hi: 09. 30. 

 

 

Október 17. 10.00 – 218. 

Klubtitkári értekezlet: 
Aktuális feladatok megbeszélése. 

Az évben még hátra lévő megoldandó 

feladatok pontosítása .  

A tagozatok éves beszámolói 

elvárásának kidolgozása. 

 

November 7. 10.00 – 218. 

Elnökségi ülés:  

Aktuális feladatok megbeszélése. 

 

November 14. 10.00 – 218. 

Klubtanács ülés: 
Döntés a beterjesztett témákról. 
Év végi rendezvények pontosítása 

 

December 5. 10.00 – 218. 

Klubtitkári értekezlet: 
Aktuális feladatok (mikulás,  

fenyőünnep) feladatainak 

megbeszélése, elfogadása. 

 

 

 


