Polgári Konzervatív Párt
Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzata
1. §
A Párt nyilvántartásaira az irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A Párt
részére jutatott adományokat a könyv szerinti értéken, ennek hiányában a szokásos piaci áron
kell nyilvántartásba venni. A nem pénzeszközökben történő hozzájárulásokat a Közgyűlés
döntése szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni, felhasználni, illetve értéküket megóvni.

2. §
A Párt az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az államháztartás alrendszereitől kapott
támogatás hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használható.

3. §
A Párt vagyonáról való rendelkezés a Közgyűlést illeti meg. A Párt vagyona, annak kamatai,
valamint a támogatások teljes összegben felhasználhatóak a Párt céljainak elérése érdekében.
A Párt támogatásokat egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján is nyújthat. A Párt bármely
cél szerinti juttatását a Párt pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan
feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható,

hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a
cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

4. §
A Párt a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény
rendelkezéseivel összhangban vállalkozói tevékenységet is folytathata költségeinek fedezése
és vagyonának gyarapítása érdekében, amely azonban nem lehet a Párt fő tevékenysége. A
Párt vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a Párt
célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

5. §
A Párt vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok (pénzügyek, számvitel, adó
stb.) ellátásával a Közgyűlés külső szervezetet megbízhat külön szerződés szerint.

6. §
A Párt vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés dönt. Évente meghatározza a Párt céljai
között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékét és
felosztásuk módját.A Közgyűlés gazdálkodási tervének és döntéseinek végrehajtásáról külön
szerződés alapján külső szerv gondoskodik. Amennyiben a Közgyűlés a Párt vagyonának
kezelésével külső szervet nem bíz meg, úgy az Elnökség tagjai kötelesek gondoskodni a
gazdálkodási terv és döntések végrehajtásáról.

7. §

Az Elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat a Párt alkalmazottai felett. A Párt elnöke
jogosult az alkalmazottak alapbérének és költségtérítésének összegét meghatározni.

8. §
A Párt bankszámlája feletti rendelkezésre az elnöknek és az alelnöknek korlátlanul lehetősége
van. A Párt elnökét korlátlan utalványozási jog illeti meg. A Párt elnöke az Elnökség tagjait
írásban felruházhatja utalványozási joggal az esetleges korlátozások rögzítésével amennyiben
megfelelnek a törvényi előírásoknak.

9. §
Az Elnökség hatáskörébe tartozik (amennyiben erre igény merül fel) a Párt pénzügyeinek és a
számvitel ellenőrzésére könyvvizsgáló megbízása. A könyvvizsgáló megbízatása legalább egy
éves időtartamra szól. A könyvvizsgáló javadalmazásának mértékét a Közgyűlés állapítja
meg.

10. §
Abban az időszakban, amikor a Párt nem alkalmaz külső könyvelőt a pénzügyekkel
kapcsolatos technikai feladatok elvégzésére, egy bevételi és kiadási könyvet kell vezetni.
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