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3/2018. (2018. július 9.) sz.

Emlékeztető 
a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület 

elnökségi üléséről

A szervezet neve: Magyar-Török Baráti Társaság (nyilvántartási szám: 01-02-0005183, 
székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., a továbbiakban: MTBT).

A 2018. június 29-én összehívott nyilvános elnökségi ülésre 2018. július 9-én 13.00 órakor 
került sor a Budapest, II. kerület, Bécsi út 27. sz. alatti kávézóban.

Az ülés összehívásáról az egyesület tagjait június 29-én e-mailben, a nyilvánosságot 
pedig a közhasznú egyesület honlapján előzetesen tájékoztattuk. Az ülésen szavazati 
joggal részt vett az elnökség három tagja (Szabó István elnök, Tasnádi Edit alelnök, 
Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár). Az elnökség külön meghívása alapján az 
ülésen részt vett Rékasi Mihályné, az MTBT rendes tagja.

Az egyesület elnöke által levezetett elnökségi ülés mindvégig határozatképes volt. 

Napirend:

1. Javaslat az egyesület új könyvelőjének megbízására

Az egyesület elnöke emlékeztetett arra, hogy 2018. június 29-én e-mailben tájékoztatta az 
egyesület tagjait a következőkről:

Polonkai Zsuzsanna, az egyesület könyvelője 2018. július 31-i hatállyal felmondta a vele 
2015. március 20-án kötött vállalkozási szerződést. A felmondás összhangban volt a 
szerződés előírásaival, így azt elfogadta és köszönetét fejezte ki Polonkai Zsuzsanna 
elmúlt három évben végzett lelkiismeretes és pontos munkájáért. 

Az MTBT alapszabálya szerint a taggyűlés kizárólagos hatásköre az egyesület 
könyvelőjének megválasztása és díjazásának megállapítása, továbbá olyan szerződés 
megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával köt.

A következő rendes taggyűlést a 2018. január 30-i rendes taggyűlés határozatának 
értelmében legkésőbb 2019 február végéig meg kell tartani. Annak jelenleg tervezett 
időpontja 2019. január 29.

Az elnök a szóban forgó e-mailben tájékoztatta az egyesület tagjait, hogy az elnökség a 
következőket tervezi:  a július 9-i elnökségi ülésen határozna arról, hogy 2019. február 28-
ig szóló, határozott idejű vállalkozói szerződést köt 2018. augusztus elsejei hatállyal 
Rékasi Mihályné, az MTBT rendes tagja betéti társaságával, a RÉVEL Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Betéti Társasággal (cégjegyzékszám: 01 06 730781, székhely:1097 
Budapest, Ecseri út 15/9., adószám: 20627827-1-43). A szerződés tartalma megegyezne a 
Polonkai Zsuzsannával jelenleg fennálló könyvelői szerződésben rögzítettekkel, beleértve 
a vállalkozói díjat is.
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A RÉVEL Bt. megbízását és a vele kötött vállalkozói szerződést az MTBT következő - 
esetleges 2018. évi rendkívüli, vagy a 2019. év januárjára tervezett rendes taggyűlése 
hagyhatná jóvá (újíthatná meg) vagy dönthetne más könyvelő megbízásáról.

Az elnök tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy az egyesületi tagok a tervezett eljárással 
kapcsolatban sem írásban, sem szóban nem tettek észrevételt, így javasolja a vállalkozói 
szerződés megkötését.

Rékasi Mihályné nyilatkozott arról, hogy jogosult a RÉVEL Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01 06 730781, székhely:1097 Budapest, 
Ecseri út 15/9., adószám: 20627827-1-43) önálló képviseletére, büntetlen előélettel 
rendelkezik és nem áll a könyvviteli szolgáltatás gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt.

Az elnökség egyhangúlag, 3 támogató szavazattal határozott arról, hogy a mellékelt 
2019. február 28-ig szóló, határozott idejű vállalkozói szerződést köti 2018. 
augusztus elsejei hatállyal Rékasi Mihályné, az MTBT rendes tagja betéti 
társaságával, a RÉVEL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal 
(cégjegyzékszám: 01 06 730781, székhely:1097 Budapest, Ecseri út 15/9., adószám: 
20627827-1-43), s azt az egyesület alapszabályának megfelelően jóváhagyás céljából 
az MTBT következő - rendkívüli vagy rendes - taggyűlése elé terjeszti.

2. Egyéb

Az elnökség áttekintette a 2018. évi tervezett programokat, a költségvetés helyzetét és a 
tagdíjfizetések állását. 

Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a június 30-i helyzet szerint az egyesület 10 
rendes tagja mégnem fizette meg a február 10-ig esedékes, 2018. évi tagdíját, így július 3-
án negyedik alkalommal hívta fel írásban figyelmüket a tagdíjfizetésre. 

Budapest, 2018. július 9.

Az emlékeztetőt készítette:

 Szabó István egyesületi elnök

Az emlékeztetőt hitelesítette:

     Tasnádi Edit alelnök

Melléklet: Vállalkozói szerződés


