
Javaslat a Demokratikus Koalíció Elnökségének  

 a párt Gazdálkodási szabályzata módosítására 
 
 
 

A Demokratikus Koalíció (a továbbiakban: DK) Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a párt 
Alapszabálya 25. pontjának b) alpontjában adott felhatalmazás alapján a párt Gazdálkodási 
szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a következő pontokban módosítja. 

 

1. A szabályzat 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § 

… 

2. A Pártigazgató felelős a gazdálkodás szabályszerűségéért, illetve az átláthatóság érvényesüléséért, 
a gazdálkodás megszervezéséért, a költségvetés elkészítéséért, a bevételek és kiadások 
nyilvántartásáért. A választókerületi szervezet gazdálkodási feladataiért a választókerület szervezet 
elnöke tartozik közvetlen felelősséggel. A párt választókerületi elnökei a helyi szervezet 
gazdálkodásának eredményéről, a beérkezett bevételekről és a kifizetett kiadásokról havonta 
kötelesek beszámolni a pártigazgatónak. A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a 
pártigazgató jogosult a helyi szervezet gazdálkodásának korlátozására. Amennyiben a 
választókerületi szervezet elnökének mandátuma megszűnik, és az új elnök 
megválasztásáig a korábbi elnök kap szervezői megbízást, akkor továbbra is ő felelős a 
helyi szervezet gazdálkodásáért.” 

 

2. A szabályzat 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § 

… 

3. A beérkező tagdíjak, regisztrált támogatói díjak és egyéb támogatások a párt központi 
bankszámlájára átutalással, a párt központi házipénztárába készpénz befizetéssel érkeznek, azok 
regisztrációja a központban történik. A helyi szervezetek vezetői a számukra rendelkezésre álló, 
jelszóval védett informatikai felületen tájékozódhatnak arról, hogy a helyi szervezet párttagjai és 
támogatói hogyan teljesítették a tagdíj és támogatói díjfizetési kötelezettségüket. Az elmaradt 
tagdíjak, támogatói díjak beszedése központi irányítással történik. A tagdíjak és regisztrált 
támogatói díjak teljes összegét a központ havonta a választókerület saját bankszámlájára 
utalja. Az átutalás feltétele, hogy a helyi szervezet rendszeresen teljesítse a pénztárjelentésekkel, 
számlákkal kapcsolatban előírt beküldési kötelezettségét. A párt képviseletében vagy támogatásával 
megválasztott polgármesterként, önkormányzati képviselőként, valamint önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság vezető testületében tevékenykedő személy  nettó képviselői tiszteletdíjának a 
jelölése során a párttal írásban kötött politikai megállapodásban meghatározott hányada a jelölő 
választókerületi szervezetet illeti meg.” 



3. A szabályzat 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.§ 

… 

7. A párt választókerületi szervezetei a tagok és támogatók által befizetett tagdíjból, regisztrált 
támogatói díjból és egyéb támogatásból származó bevételeik terhére maguk gazdálkodnak, és a 
választókerületi elnök irányításával kifizetéseket teljesíthetnek. Amennyiben a választókerületi 
szervezet elnökének mandátuma megszűnik, és az új elnök megválasztásáig a korábbi 
elnök kap szervezői megbízást, akkor továbbra is az ő irányításával történnek a kifizetések. 
A választási kampány időszakában a választással összefüggő pénzügyi kérdésekben a 
választókerületi elnök a DK által állított országgyűlési képviselőjelölttel, illetve polgármester-
jelölttel egyetértésben dönt. Vita esetén mindkét fél meghallgatását követően a pártigazgató hozza 
meg a döntést." 

 

4. A szabályzat módosítását elfogadta az Elnökség 2020. május 29-én tartott ülésén. A módosítást 
és a Gazdálkodási szabályzat új egységes szövegét a módosítás elfogadását követő 5 napon belül a 
DK honlapján közzé kell tenni. A módosítás a DK honlapján történt közzétételt követő napon lép 
hatályba. 

 
 
 
Budapest, 2020. május 26.       (Avarkeszi Dezső) 
 
 
 


