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§mlékeztető
8 Mág}rar-Török Saráti T*rsaság közhasznú egyesület

elnökség! iilésérő!

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

A 2fi19. február 1S-árr ősszehír,ott nyilvános elrröksógi ülásre 2019. március 7-őn 14:CIü órakor
kcrült sor a Budapest, ll. kgrr-riet, Bócsi út 27. sz. alatt, Az ülésre meghívást kapott az egyesűlet
tiszteletl:*li elnőke, valamint a Felügyelő Bizottság *lnöke és tagjai.

Az ülásen szavazati joggai rés_zt vet{ az elnöksóg háranr tagja - Szabó lstván elnök, Tasnádi Edit
alellnök ós ltierészné Horvath Agota gazdasági titkár,

Az egyesület elnöke által lev*zetett elnökségi ülás rnindvégig határozatképes volt.

Napirend:

1, Az egyesület 2üí9. évi költségvetésének elfogadása

Az clnökség 3 szavazattai, egyhangúlag elfogadta a költséEvetést (csatolva az emlékeztetőhöz)

2. A gazdaságititkári íeladatok eliátása a 2*20. évi rendes taggyűtésig

lr,l]ivel fu4erészrró Horváth Ágota az elnökségi ülésen visszavonta 2019. január 2B-i lemorrdó
rryrlatkazatát az egyesület elnökségi tagságáróí és a gazdasági titkári tisztségről, móg mielőtt az
!erncndás az a|apszabályban előírt 60 napü§ határidő előtt. ilietve új gazdasági titkár
nregválasetása napján hatályba lápett volna, a napirendi pont aktr-ralitását vesztette"

3. Egyób

Az elnökség áttekintette a május 18-"l9-i egyesületi kirándulás előkószítésének helyzetót és a
2ü1 g, évi tagdíjfizetéseket.

A tlagyvárad-Nagyszalonta-Arad kirándulásra a jelentkezósek lezárultak, 31 fő fizette be a
részvóleli díjat, lVlivel a rószvéteí nem órte *l a minimálisan kalkulált 35 fős lótszámot, íolyamatban
van Új árajániat beszerzóse a tervezett 49 íős autóbusz lrelyett 36 vagy 34 fős autóbuszra,

Az egyesület rendes tagjai közLil 23 fő még nem fizette meg az ez évi tagdíját, noha az
alapsiabályban rögzített íizetósi határidő február 1ü-ón iejárt.

l3udapest, 2019. március 7.

fvtelléklet:

, Az hlTBT 2ü19. óvi köttsógvetése

Az emiék*ztetőt készítette:

Az emlékeztetőt hit*lesített*

§zabó istván egyesületi elnök sk

Tasnádi Edit alelnők sk.
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A Magyar-Török Baráti Társaság 2019, évi költségvetése

Vagyon 2018, dec. 31-én 434 111

Bevételek

Tagd íjak 250 000

SZJA 1% 40 000

Adomány 1 00 000

Bevételek összesen

Kiadások

Könyvelési díj 54 000

Honlap fenntartás és
územeltetés 16 000

Ba n kköltSég 27 000

Postaköltség 3 000

Könyvtári beszerzés 40 000

Egyesúleti dokUmentumok
archiválásához anyagok 20 000

Virág fellépó művésznek 5 000

NyomtatVány, irodaszer 4 000

Koszorú 2 db (Szalonta, Arad) 12 000

sokszorosítás 7 000

Pályázali díj 2 000

Egyesületi kirándulás 90 000

Közös kulturális programok 1 00 000

Tartalék előre nem látott
kiadásokra

kiadások össszesen 390 oo0

Tervezett eredmény 201 9,
dec. 31 0

2018. évi eredmény 3 155

2018. és 2019. év tervezett
összevont eredménye =0
Tervezett vagyon 201 9. dec.
31-én 434 000
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