
MŰVÉSZETI TÁRLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (MÜTKE) 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. 

 

A Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület célja: kulturális tevékenység, valamint a kulturális örökség megóvása céllal 

közhasznú tevékenység folytatása. 

 

Ezt a beszámolót több dokumentum alapozza meg, melyek együttese további információval szolgál korábbi és 

jelenlegi működésünkről: 

 az Egyesület Alapszabálya; 

 gazdálkodás adatai, mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mell. /kettős könyvelésben/; 

 szakmai beszámoló a MÜTKE 2013. évi tevékenységéről. 

 

A beszámoló időszakában a MÜTKE alapszabály szerinti működése biztosítva volt, ezáltal a közhasznú szervezetek 

működésének előírásait betartotta és megfelelt a törvényi előírásoknak. Az Egyesület 2013-ban is teljesítette jogszerű 

kötelezettségeit, megtartotta az elnökségi üléseket, ahol minden alkalommal az Alapszabályban, illetve a Közgyűlés és 

a saját döntési kompetenciájában megfogalmazott és hatályosult határozatok végrehajtását ellenőrizte. Kitűzte továbbá 

a következő időszak feladatait és hozzárendelte a végrehajtásért felelősöket. 

Az Elnökség teljesítette vállalt kötelezettségét, gondoskodott a feladatok megoldásához szükséges források 

biztosításáról, így a végrehajtás folyamán azok pénzügyileg rendezettek voltak. Az éves tevékenység elemzése 

kimutatta, hogy az Elnökség a lehetőségek szerint igyekezett gazdálkodni. 

Az Egyesület állandó kiállítási helyét /XIV. Pétervárad u. 11-17. I. em. a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 

ZRT épületében, az intézmény térítésmentesen biztosítja. A 6 db., esztétikus megjelenésű tárlóban elhelyezett művészi 

alkotásokat az ügyeiket intéző lakosok – valamint az ott dolgozók – állandóan láthatják, ezzel hozzájárulunk Zugló 

kulturális életéhez. 

2013. áprilisában pályázatot adtunk be kerületi támogatásra, melyet „a rendelkezésre álló keretösszeg korlátossága 

miatt” elutasítottak. 

2013. június 18-án részt vettünk a „Civilek és intézmények szerepe a közösségi művelődésben” c. országos 

konferencián. 

Május 29-én benyújtottuk Beszámolónkat az Országos Bírósági Hivatalnak, megfeleltünk a közhasznúsági 

feltételeknek. 

2013. júniusában jubiláló kiállítást rendeztünk, nagy sikerrel, a XVIII. Kondor Béla Közösségi Házban, 15. 

alkalommal. 

Tagjaink közhasznú egyéni vállalásának gazdag beszámolóját a Szakmai beszámoló 2013. –ban tettük közzé. 

Az Egyesületnek 49 fő tagja van /42 aktív és 7 tiszteletbeli/; irodával nem rendelkezünk, a feladatok ellátása a 

székhelyen történik. A tisztség viselők munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik. 

Tagdíjból, adományból és az 1% SZJA-ból gazdálkodunk /4.573 Ft/. 

A Közhasznúsági Jelentés szövegét az Egyesület legfőbb szerve, a Taggyűlés rendes, éves ülésén megismerte és nyílt 

szavazással egyhangúlag elfogadta, és rögzítésre került a 4/2014.04/ sz. Határozat számmal a Határozatok Könyvében. 

 

Budapest, 2014. április 28. 
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