MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

HATÁROZATOK TÁRA
A Társaság Közgyűlésének határozatai
2014.
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Határozat száma, címe
(szavazati arány)
1/2014. (III. 29.) KGY határozat
a Társaság 2013. évi közhasznú
tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
(44 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
2/2014. (III. 29.) KGY határozat
a Társaság 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról és
a 2014. évi költségvetés
megállapításáról
(44 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

szövege

A Közgyűlés

Hatályos

Igen

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Elnökség 2013.
évi működését és a Társaság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót;
2. felhívja a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy – a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak megfelelően –
gondoskodjanak a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.
1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a
Társaság 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Igen

2. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a
Társaság 2014. évi költségvetését, és a Társaság 2014. évi bevételeit (bevételi előirányzatát) 550 ezer Ftban, ráfordításait (kiadási előirányzatát) 730 ezer Ft-ban állapítja meg a jelen határozat melléklete szerinti
részletezésben.
3. Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy
a) a Társaság rendelkezésre álló pénzeszközeiből a ráfordítások (kiadási előirányzatok) fedezésére 180 ezer
Ft-ot felhasználjon,
b) a költségvetés egyensúlyának biztosítására – amennyiben a bevételek nem a tervezett szinten teljesülnek –
a Társaság rendelkezésre álló pénzeszközeiből a költségvetési tervben előirányzott kiadási tételekre,
továbbá az állami adóhatóság vagy más állami szerv javára jogszabály vagy határozat alapján teljesítendő
fizetési kötelezettségek teljesítésére legfeljebb 500 ezer Ft-ot felhasználjon;
c) a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket – az esetleges támogatások felhasználási kötöttségének
megtartása mellett – a Társaság működésére és programjaira fordítsa;
d) indokolt esetben a Társaság programjainak lebonyolítása érdekében az anyagjellegű ráfordításokra és a
személyi jellegű ráfordításokra előirányzott összegek között saját hatáskörében átcsoportosítást hajtson
végre;
e) kivételesen indokolt esetben a költségvetésben előirányzott ráfordítások (kiadások) tervezett összege
felett összesen legfeljebb 200 ezer Ft-ot fordítson a Társaság működésével, illetve programjaival
összefüggő, előre nem tervezhető rendkívüli kiadások fedezésére. Amennyiben az így megnövekedett
ráfordítás (kiadás) miatt a költségvetés egyensúlya a b) alpontban foglalt módon sem lenne biztosítható,
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f)

úgy az Elnökség a Társaság pénzeszközeiből további legfeljebb 200 ezer Ft-ot felhasználhat;
2014. december 31-ét követően addig az időpontig, amíg a 2015. évi költségvetést a Közgyűlés elfogadja,
a Társaságot megillető bevételeket beszedje és a 2014. évre megállapított kiadási előirányzatokon belül a
kiadásokat arányosan teljesítse.
Melléklet a 2/2014. (III. 29.) KGY határozathoz

A TÁRSASÁG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
Ezer forintban

Bevételek
Megnevezés
1. Tagdíj
2. Költségvetési támogatás
ebből
- a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint felajánlott
összege
3. Adomány
- más szervezettől, illetve
magánszemélytől
4. Pénzügyi műveletek bevételei
ebből
- kamat, illetve más bevétel

Ráfordítások
(Kiadások)
Összeg
300
25
25

200

25
25

Megnevezés
1. A közhasznú tevékenységhez
közvetlenül kapcsolódó költségek
A) Anyagjellegű ráfordítások:
ebből
- rendezvények költségei
B) Személyi jellegű ráfordítások:
ebből
- rendezvényi és egyéb vendéglátás
költségei
2. A Társaság szerveinek, szervezetének
működési költségei
A) Anyagjellegű ráfordítások:
ebből
- ügyviteli szolgáltatások költsége
- anyagköltség
- postaköltség
- bankköltség
- honlap (weboldal) működtetése
- Nemzetek Háza tagdíj
B) Személyi jellegű ráfordítások:

Összeg
380
150
150
230
230

350
350
120
20
50
50
60
50
0

ebből
- vezető tisztségviselők juttatásai

Összes bevétel:

550

Összes ráfordítás (kiadás):

0
730
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3/2014. (III. 29.) KGY határozat

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az
Ellenőrző Bizottság 2013. évi beszámolóját.

Igen

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2014. évi
tagdíj

Igen

az Ellenőrző Bizottság 2013. évi
beszámolójának elfogadásáról
(44 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

4/2014. (III. 29.) KGY határozat
a 2014. évi tagdíj összegének és
befizetési határidejének
megállapításáról
(44 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
5/2014. (III. 29.) KGY határozat
az Alapszabály felülvizsgálatáról
szóló 13/2013. (IX. 28.) KGY
határozat módosításáról

a)
b)

összegét havi 200.- Ft-ban,
befizetésének határidejét 2014. december 31-ében

állapítja meg.

Az Alapszabály felülvizsgálatáról szóló 13/2013. (IX. 28.) KGY határozatban a „6 (hat) hónapos
határidővel” szövegrész helyébe a „2015. december 31-ig” szöveg lép.

Igen

(44 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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