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Tolna megye járásainak, alapszervezeteinek új gazdá!kodási rendje

1. A PSZ To|na MegyeiTitkárok Tanácsa 2014. ápri|is 29.-én elfogadott kö|tségvetése a|apján
terveztük meg a 2oL4, év gazdá|kodását.

2. A PSZ XX||: kongresszusának döntése alapján megszűnt az a|apszervezetek öná||ó
gazdá|kodása. A tagdíj 73'5%-át a megyei szervezet kapja.

3. A megyében 4 üdülő tu|ajdonnaI rende|kező szervezetÜnk tu|ajdonát a megye veszi át.
Az üdÜ|ők haszná|atijogát és működtetését vá|tozat|anuI a volt tu|ajdonosoknak kívánjuk
átadni. A tulaidon átírására később kerü| sor.

4. A szervezeteink el|átmány formájában juthatnak a részÜkre biztosított tagdíj-részesedéshez
/szociá|is- és temetési segé|y, tárgyjuta|om, rendezvények költse, utazási kö|tség/.
Az e||átmányt e|őre ke|| igénye|ni.
Az e||átmánnyaI szigorúan 30 napon be|Ü| ke|| e|számolni. Egyébként az adójogszabá|yok
szerint kamatot kell fizetni.

5. Minden szám|át a PSZ Tolna Megyei Szövetsége nevére ke|| kérni. 71.O0 Szekszárd, Arany 9
János u. 17-2I./ ha vá|tozik a szeruezet neve, szövetségrő| szervezetre, értesítést kü|dünk/.

6. E|fogadásra kerü|t a megyei Segé|yezési Szabályzat. A kö|tségvetés |ehetőségeí és az
adójogsza bá |yok szerint

o szociá|is segé|y 5.000Ft-tó|20.000 Ft-ig adható
o temetési segé|y összege 20.000Ft.

Az odaíté|és feltéte|eit a szabá|yzat tartaImazza. A segé|ykérő-lapot meIléke|jük.
A kéreImek eIbírá|ásáról az újonnan megválasztott Segé|yezési Bizottság dönt.

7 ' A nyugdíjas ko||egák tagdíját a megyei szervezet á|ta| átadott bevéteIi pénztárbizonylaton kelI
,,bevéteIezni,,.Célszerű egyszerre kérni a befizetéseket. A tagdíjat a megyei szervezet
szám|ájára Vagy a pénztárában kel| befizetni. / szám|aszám:1'1746}O5-2289L257 /. Az
e lszá mo |á sra a z e | |átm á nyra vo natk ozó szabá|yo k é rvényese k/'

8. Hason|ó szabá|yok vonatkoznak az Üdü|ők bevéte|eire is.
9. Évente változatlanu| 5.oooFt- értékű tárgyjutalom adható. Me||éke|jÜk az adómentesen

adható tárgyak körét. e
A vásár|ásró| hozott szám|a összegébő| csak 5.000 Ft számo|ható e|.
Az odaíté|ésrő| határozatot ke|l hozni a szervezetnek. Az átvéte|rő| átvételi e|ismervényt ke||
a|áíratni / név, |akcím, adóazonosító, a|áírás fe|tüntetéséve|/.
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