
A Magyar-Török Baráti Társaság elnökségének javaslata a 2016. február 23-i 
taggyűlésnek az Egyesület 2016. évi gazdálkodásának elveire 

Alapszabályunk értelmében a taggyűlés hatásköre a tárgyévi gazdálkodás elveinek 
meghatározása. Arra az elnökség a következő javaslatot teszi. 

A taggyűlés 2016. február 23-i határozata a 2016. évi gazdálkodás elveiről 

1. Az éves költségvetés nem zárhat hiánnyal, s a tárgyév végi eredménynek fedeznie kell 
a következő évre áthúzódó, a tárgyévben le nem könyvelt pénzügyi  
kötelezettségvállalásokat. 

2. A működési költségeket ésszerű mértékben, alacsonyan kell tartani. A közhasznú 
jogállás esetleges jövőbeni megszerzése érdekében törekedni kell arra, hogy az összes 
kiadás egyre nagyobb hányadát – perspektivikusan legalább a felét - az alapcél szerinti 
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek képezzék.  

3. Az elnökség az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2016. február 10-i 
határidőig meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a fizetési 
késedelem meghaladja a 6 hónapot. 

4. Az elnökség járjon el az SZJA 1 % felajánlások fogadásához szükséges, jelenleg 
felfüggesztett NAV-regisztrációs eljárás befejezése érdekében, majd a tagság körében 
illetve szélesebb körben népszerűsítse az egyesület támogatását az SZJA 1 %-val.  

5. Törekedni kell költségvetési támogatás megszerzésére, beleértve a pályázat útján, 
valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatást.  

6. Törekedni kell adomány gyűjtésére, ide értve pártoló tagok felvételét is. A taggyűlés 
köszönetet mond azoknak az egyesületi tagoknak, akik 2015-ben adománnyal 
segítették az egyesületet. 

7. A 2016. évi költségvetésből mintegy 20.000,- Ft fordítható könyvbeszerzésre az 
egyesület könyvtára számára. A taggyűlés felkéri az egyesület tagjait, hogy 
könyvadományaikkal gyarapítsák a könyvtárt. 

8. Az elnökség vizsgálja meg a közhasznú jogállás megszerzésének lehetőségét az 
Egyesület számára és terjessze a taggyűlés elé ezzel kapcsolatos javaslatát.  

9. Az elnökség 2016. március 31-ig fogadja el az egyesület 2016. évi költségvetését és 
azt tegye elérhetővé az egyesület honlapján.  

10. Az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, valamint a 2016. évről szóló 
számviteli beszámolót és a javaslatot a 2017. évi gazdálkodás elveire 2017. február 
végéig a taggyűlés elé kell terjeszteni. 


