
  

   

  
 
Minden gazdasági döntésben az egyesület gyarapodása és a tagság érdeke kell, hogy érvényesüljön, 
előtérben tartva a hosszú távú érdekeket, szemben a rövidtávú megoldásokkal. 
 
1, Tagdíj: 

A tagdíjból elsősorban az egyesület működéséhez szükséges kiadásokat lehet fedezni. 
 
2, Rendezvények finanszírozása: 

� A rendezvényeket támogatásokból, pályázati bevételekből és részvételi díjakból lehet 
finanszírozni elsősorban. Kellő mérlegelés után az elnökség egyéb forrásokat is rendelkezésre 
bocsáthat. 

� A felsorolt források összességének fedeznie kell a rendezvény teljes tervezett költségét, és 
fedezetet kell nyújtson a teljes tervezett költség 10%-ának megfelelő összegű tartalékra is. A 
tartalék a rendezvénnyel kapcsolatos esetleges rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. A fel 
nem használt tartalék a soron következő bármely rendezvényen felhasználható. 

� A nem saját rendezvényekre ezen szabályok nem vonatkoznak, amennyiben az anyagi 
felelősség nem egyesületünket terheli. 

 
3, Eszköz beszerzések: 

Eszközöket az erre a célra tartalékolt, elkülönített forrásokból lehet beszerezni a következők szerint: 
-  400.000 Ft egyedi értékig az Elnök, vagy az általa megbízott személy döntésével,  
-  400.000 Ft egyedi érték felett az elnökség döntésével. 
- 1.000.000 Ft egyedi érték felett, amennyiben az nem pályázatból finanszírozott beszerzés, a 
taggyűlés döntésével. 
 

4, Vállalkozási tevékenység: 

Az Ifjúsági Unió Szekszárd vállalkozási tevékenységet csak a Taggyűlés felhatalmazása szerint 
végezhet. A vállalkozási tevékenységből származó nyereség nem osztható fel, azt az alapszabályi 
közhasznú célok megvalósítására kell fordítani. 
 
5, Befektetések: 

Az Ifjúsági Unió Szekszárd rendelkezésre álló szabad pénzeszközeit lekötött betétekben, alacsony 
kockázatú befektetési papírokban vagy állampapírokban tarthatja. A pénzügyi befektetésekről az 
Elnökség dönt, a Felügyelő Bizottság egyetértésével a hatályos befektetési szabályzat szerint. A 
befektetési szabályzatot a Felügyelő Bizottság egyetértésével az egyesület elnöksége fogadja el, és 
módosítja szükség szerint. 
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6, Programokhoz kapcsolódó tagi kedvezmények: 

� Programokhoz kötődő tagi kedvezményekben, csak az arra jogosult egyesületi tagjaink 
részesülhetnek.  

� A tervezett programok és programköltségek illetve a rendelkezésre álló források alapján az 
elnökség az éves költségvetés elfogadásakor meghatározza a programokra fordítható 
támogatás összegét. Az elnökség ezen összeget jóváírja, a kedvezményre jogosult tagok 
kedvezménykártyájára. 
 

 
A gazdálkodási irányelveket 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd alakuló Küldöttgyűlése 1996. szeptember 7-én fogadta el 

Szekszárdon, a Szent István Házban.  
� az Ifjúsági Unió Szekszárd rendkívüli Küldöttgyűlése 1998. október 3-án módosította 

Sötétvölgyben. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Küldöttgyűlése 2002. július 7-én módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Küldöttgyűlése 2004. október 6–án módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Taggyűlése 2009. március 14-én módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Taggyűlése 2011. április 2-án módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Taggyűlése 2014. január 24-én módosította Szekszárdon. 
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