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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

2/1989.
PARANCSA

a belügyminiszter pénzügyi-anyagi-műszaki és személyügyi 
helyetteseinek 4/1985. együttes parancsával kiadott,

a Belügyminisztérium művelődési intézményeiben működő 
nyugdíjasklubok alapszabálya módosításáról

Budapest, 1989. május 15-én.

A belügyminiszter pénzügyi-anyagi-műszaki és személyügyi 
helyetteseinek 4/1985. együttes parancsával kiadott, a Belügy
minisztérium művelődési intézményeiben működő nyugdíjas
klubok alapszabálya (a továbbiakban: alapszabály) módosítására 
vonatkozóan

megparancsolom :

1. Az alapszabály 61., 68. és 75. pontja a jelen parancs mellék- 
lete szerint módosul.

2. Ez a parancs a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit az 
érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

Dr. ILCSIK SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy

belügyminiszter-helyettes

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/2/1989 /1



Készült: 400 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,

államtitkár elvtársaknak.
Kapják: a 4/1985. BMH együttes parancs elosztója szerint.
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Melléklet: a 2 1989. BMH parancshoz

1. Az alapszabály 61. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„61. A kiemelkedő munkát végző klubtagok és aktivisták megjutal- 
mazására alkalmanként és személyenként maximálisan 2000 Ft-ot 
szabad fordítani.”

2. Az alapszabály 68. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„68. A nyugdíjasklub bevételeit kamatozó takarékbetétben kell kezel
ni. A vezetőség döntésének megfelelően értékpapírt (pl.: kötvény, 
kincstárjegy, letéti jegy) is lehet vásárolni. Az OTP takarékbe
tétkönyv nyitásához a klubot működtető belügyi szerv vezetőjé
nek engedélye szükséges. A nyugdíjasklubnak csak egy OTP ta
karékbetétkönyve lehet. Az OTP takarékbetétkönyv nyitását az 
1. számú mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell 
igényelni.”

3. Az alapszabály 75. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„75. A nyugdíjasklub pénztárában legfeljebb 5000 Ft készpénzt lehet 
tartani, melynek konkrét összegét - a rendezvényekkel kapcso
latos kiadások figyelembevételével - a klubvezetőség határozza 
meg. A készpénzt jól zárható pénzkazettában kell tartani, a ka
zetta egyik kulcsának a pénztárosnál, a másik kulcsának az utal
ványozási jogkörrel felhatalmazott tisztségviselőnél kell lennie 
zárt (leragasztott és a ragasztáson aláírt) borítékban.”
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