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Halasi Bringabarát Klub, 6400 Kiskunhalas Sétáló utca 8.                                      Közgyűlés határozatok          
                                               
 

1 /  2022 (IV.12 ) Határozat: 
 
A megjelentek a fenti napirendi pontokat és a jelenlegi közgyűlés levezetéséhez szükséges tisztségek 
betöltéséhez a megbízottak a megbízást elfogadták. 
 

2 /  2022  ( IV.12. ) Határozat: 
 
A közgyűlés a Halasi Bringabarát Klub egyesület 2021. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló 
az előterjesztésnek megfelelő beszámolóját egyhangúan elfogadta. 
 

3 /  2022  ( IV.12. ) Határozat: 
 
Közgyűlés határozata és eltérő rendelkezése a Pártoló tag fogalmának bevezetése, valamint a Pártoló jogállású 
tagság fogalmának és jogainak rögzítése, Pártoló jogállású tagság Éves tagdíj mértékének és érvényességének 
meghatározása tekintetében. Az Alapszabályhoz kapcsolódóan a tagságra vonatkozó részek a hivatkozási 
pontoknak megfelelően az alábbiakban meghatározottak szerint módosulnak, ill. egészülnek ki: 
 

3.2 Közgyűlés eltérő rendelkezése az egyesületben meghatározott jogállású tagsági viszonyok 
vonatkozásában: 

Tag, Rendes tag: jogai és kötelezettségei az egyesület viszonylatában teljesek 
Pártoló tag: aki az egyesület céljaival egyetértve vagyoni hozzájárulással támogatja annak 
működését, céljai elérését, de nem rendelkezik a rendes tag teljes jogosítványaival. Az egyesület 
Pártolói tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet) válhat, aki/amely támogatást nyújt átutalással az egyesület részére, és a 
közleményben jelzi „pártolói támogatás”t és „nevét”.  

 
 
5.5. Közgyűlés eltérő rendelkezése a Pártolói tagsági viszony megszűnése körében:  

a Pártoló tagság megszűnik a pártolói díj megfizetésének évében december 31. nappal. 
 

6.2. Közgyűlés eltérő rendelkezései a Pártoló tag jogai tekintetében 
6.2.1. az egyesület rendezvényein részt vehet, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt 
6.2.2. a közgyűlésen nem szavazhat 
6.2.4. a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot nem tehet 
6.2.3. tisztségére nem választható 
6.2.5. Egyesület rendezvényeire, közgyűlésre külön személyes értesítést, meghívást nem kap, 

az egyesület publikus felületeiről értesülhet 
6.2.6. jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait  

 
 

4 /  2022  ( IV.12. ) Határozat: 
 
Közgyűlés rendelkezése Tagi jogállásnak megfelelő tagdíj meghatározása tekintetében: 

 Rendes tag tekintetében változatlan: Tagdíj mértéke: 6000 Ft/év, Érvényességi idő: adott év 
január 1-től, vagy belépési dátumtól a jóváhagyó elnökségi döntés esetén adott év december 
31.-ig 

 Pártoló tag tekintetésben 2022.01.01-től alkalmazandó: Tagdíj mértéke: minimum 3000Ft/év, 
Érvényességi idő: adott év január 1-től, vagy belépési dátumtól az adott év december 31.-ig 

 


