
Tisztelt Taggyűlés! 
Kedves Kollegák! 

 

Ismét az én tisztem, hogy pár percben számot adjak egyesületünk gazdasági tevékenységéről, 
mutatóinak alakulásáról, melyet a 2014 évi pénzforgalmi beszámoló alapján szeretném megtenni. 

Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy 2014.január 1-től pénzügyi elszámolási rendszerünk 
megváltozott. Önálló adószámunk, bankszámlaszámunk megszűnt. A könyvelés pedig a kettős-
könyvvitel szabályai szerint – Budapesten – központosítva történik. Természetesen 
dokumentumokat, bizonylatokat, az időszaki pénztárjelentést, amely tartalmazza az adott hónap 
készpénz forgalmát minden hónap 10-ig postáznunk kell. 

Az elmúlt évben pénzkészletünk 63.578 Ft volt. 

Folyószámlán / bankban / 37.123 Ft 
Pénztárban 26.455 Ft 

Bevételeink az alábbiak szerint alakultak : 

Tagdíjbevétel 241.000 Ft 
Testületi tagsági díj 220.000 Ft 
Szekció tagsági díj 3.000 Ft 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkorm.támogatása 80.000 Ft 
tagkártya pótlás 1.500 Ft 
bankkamat 12 Ft 
kerekítés 8 Ft 

Bevételek összesen: 545.520 Ft 

A tagdíjakból származó bevétel a 2013 évhez viszonyítva nem csökkent, sőt mérsékelten emelkedett 
9.000 forinttal. A tagok létszáma ugyan tovább csökkent 54 főre, de 2014. január 1-től a tagsági díjak 
változtak. / Aktív dolgozók részére 4.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra, nyugdíjasok számára pedig 1.000 Ft-ról 
3.000 Ft-ra. / 

Az elmúlt évben 11 intézmény fizetett testületi tagsági díjat. 

 

2014. évi kiadások 

Csendes János Emlékérem 24.892 Ft 
ékszer / gyűrű / 32.000 Ft 
tagdíj hányad 108.000 Ft 
testületi tagdíj hányad 22.000 Ft 
szekció tagdíj 3.000 Ft 
bakköltség 3.211 Ft 
postaköltség 2.135 Ft 
nyomtatvány irodaszer 15.245 Ft 
virág 5.000 Ft 
ajándékkártya 10.000 Ft 
élelmiszer, csoportos étkezés 75.521 Ft 
útiköltség térítés 23.630 Ft 
vándorgyűlés / részvételi díj / 40.000 Ft 
tagkártya pótlás 2.000 Ft 

Kiadások összesen: 366.634 Ft 

 



A múlt évben két elismerés került adományozásra / Csendes János Emlékérem, és a Szabolcs-Szatmár 
Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért díj / a kitüntető cím tulajdonosai azonban forrás hiányában 
anyagi elismerésben nem részesültek. 

2014.április 14-én a Könyvtárosok Világnapja alkalmából tartott szakmai programunk alkalmával 
került kifizetésre az útiköltség térítés és az ajándékkártya. 

A korábbi évekhez hasonlóan 2014 évben 8 fő képviselte egyesületünket a vándorgyűlésen. 
A 8 fő részére kifizetett összeg 40.000 Ft volt. 
A rendezvények protokoll költségei /ásványvíz, pogácsa, kávé ebéd / 75.521 Ft. 
 
2014 évben záró pénzkészlet: 
 
 Bank 156.089 Ft 
 Pénztár 86.375 Ft 
 
 Összesen  242.464 Ft 
 
 
Köszönöm  megtisztelő figyelmüket. 
  
Nyíregyháza, 2015.február 16.  


