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.Iegyzőkönyv,
amely késziilt 20l2. január 30-án, a l/asi ()rtorony Közhasznti Egyesiilet

elnőkégí ülésén

Időpontja: 2012.01.30. l 5:00

Helye: Nádasd, Vasút u. 7. - Múvelődési ház

Jelen vannak:
- 7 1ó elnökségi tag szavazatijoggal
- 2 fo FB tag tanácskozási joggal
- 1 fő munkaszervezeí vezeíő tanácskozási joggal

Sütő Kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülés hatarozatképes.
Ezt követően felkérte Bors Eszter munkasz eíyezet vezetőí a jegyzőkönyvvezetésre, és Pass
Imre alelnököt ajegyzőkönyw hitelesítésére, mdryeí az elnökség egyhangúan jóváhagyott.
A továbbiakban ismertette a napirendi pontokat. Elrnondta, hogy mindenki megkapta írásban
a meghívót, amely tartalmazza a javasolt napirendi pontokat, valamint az egyeáeléshez
szükséges dokumentumok is kiküldésre kerültek e-mailben és az ülés előtt nyomtatott
formában is.

Kérte a tagokat, amennyiben a napirendekhez kapcsolódóan van egyéb javaslat, azt tegyék
meg. Mivel nem érkezett javaslat, ezért elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi
pontokat, amelyeket az elnökség egyhangúan jóváhagyott.

1. Napirendi pont: A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület 2012. évi költségvetésének
elfogadása

Sütó Kálmán elmondta, hogy a költségvetés tervezet etfogadása a 201 1. december 14-i
elnökségi ülésen megtörtént, valamint azt a felügyelő bizottság a2012. janlár 27-i ülésén a
közgy'Lilés elfogadására javasolta. A nyomtatásban kiosztott költségvetési dokumentumot
kiegészitve, Sütő Kálmán tájékoáatta a jelenlévőket, hogy az egyesület saját vagyona
megközelítőleg 4 millió forintot tesz ki.

Megkérdezte a jelenlévóket, hogy elfogadják-e a költségvetés ilyen formában törlénő
előterjesztését a közgyűlés során.

Varga Gyula megjegyezte, hogy nem tartja célszerűnek az egyes költségtípusok alultervezését
az előző évhez képest, mefi semmi sem garantálja ezek csökkenését. Megemlitette például a
bérleti díjak kérdését, amelyekkel kapcsolatban az egyesület tárgyalásokat kezdeményezett a
díjcsökkentés érdekében, de egyelőre nem tisztázott, hogy ez biaosan megvalósul-e. Tehát a

bérleti díjak összegét az előző évi szinten történő megtartással támogatja. Felvetésével
egyetértve az egyesületi tagok a tervezett 3.673.000Ft helyett 4.300.000Ft összeggel rögzítik a



költségvetésben a bérleti clíjakra vonatkozó kiaclástervet. Indokolatlannak tarlották az, áraln, a
távhő díjak alultervezését is. Á,amclíjakra a l65.000Ft-ot kitevő terv helyett 200.000Frot
javasoltak. Távhő díjra pedig a terveZett 450.00OFrta1 szemben 500.000F!ot.
A munkaszervezet korábbi tájékoztatására hivatkozva, mely szerint tőbb pályázat
előkészítési- és bírálati időszak is yfuhatő ez évben, a telefon kiadások soron a teryezett
700.000Ft helyett 800,000Ft-ot javasoltak teruezni, az irodaszerek soron pedig 300.000Ft
helyett 400.000Frot.
Ezekhez a pályázati időszakokhoz kapcsolódóan több tájékoztató forum megtarlása is
kapcsolódhat, ezér1 az elnökség egyhangú véleménye szerint az egyéb kiadások (képzések,
rendezvények, konferenciák) flnanszkozáséra fordítandó összeget is indokolt módosítani a
tervben szereplő 250.00OFt-ról 500. 000Ft-ra.
Megállapították, hogy 1.162.000Ft többletkiadással módosítják a költségvetést, amellyel a
dologi kiadásokat növelik. Az összköltségvetés kiadás oldala ez ákal 4'/.749.0O0Ft,

Egyéb észrevétel nem érkezett a költségvetéshez kapcsolódóan.

Ezt követően hat ározaíot hoztak.

41201,2. (I.30.) eln,hsz.: A Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület elnöksége 7 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hog1l az elnökség által 2011.
december l4-én elfogadott kjltségvetés teryezetet az alábbi sorokban, a k)vetkező
összegekre módosítja: Bérleti díjak (iroda, terem, eszköz) 4.300.000Ft, Telefon
800.000Ft, Táyhő 500,000Ft, Eleldromos áram 200.000Ft, Irodaszer 400.000Fí,
Egléb kiadások (l,űpzések, rendezvények, konferenciák) 5 00. 000Ft,
Az elnöl<ség a költségvetés dologi kiadás oldalát 1. ] 62.000 forinttal, tehát a kiadások
ös szesen s o rát 4 7. 7 4 9, 00 0 foríntra mó dos ítj a.

A felügyelő bizottsági tagok egyetérlettek a módosító határozaítal, és az így megváltoztatott
költségvetés közgytilés elé történő beteiesztéSétiavasolták.

2. Napirendi pont: Munkaügyi kérdések

Sütó Kálmán tájékoztatía a jelenlévőket a nyugdijazásával kapcsolatban kapott új
információkról, valamint a jogszabály adta lehetőségekől.
Elmondta, hogy a nyugdíjintézettől tájékoztatásí kapott róla, illetve a felügyeló bizottság is
meggyőződött róla, hogy a munkaidő megváltásának munkavállaló által történó
fnanszkozásixa lehetőség val. Az egyesület megállapodást köthet a munkavállalóval arra
vonatkoóan, hogy a munkaidő megváltásra céljából a nlrrgdíjintézet által kiszámított
összeget a munkavállaló tédtse meg a munkáltató számára. A megállapodás keretében
rögzítésre kerül, hogy a munkavállaló általi befizetés az egyesület bankszámláján történő
jóváírást követően 3 napon belü1 az egyesület által továbbutalásra kerül a nlugdíjintézet
számlájéra.



Elmondta továbbá, hogy 20ll. december l4-én hozott elnökségí hatarozatot módosítani
sákséges, amennyiben az egyesület támogatja abban a szándékában, hogy korkedvezményes
nyugdíjba vonuljon és 2012. januar 2-tóI a megszüntetett munkaszerződés feltételeivel azonos
tarlalmú munkaszerződés keretében foglalkoztassa. Az elnökségnek arról ke1l döntenie, hogy
támogatja-e a munkaviszony 2011. december 30-va1 közös megegyezéssel töfténó
megszüntetését, valamint 2012. jaruár 02-től új munkaviszony létesitését a korábbival azonos
feltéteiek mellett, és ezeket a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Csák Tamás, a felügyeló bizottság elnöke elmondta, hogy a Sütő Kálmán által ismerletett
információkról, jogszeniségéről saját maguk is meggyőződtek. Elmondta, hogy a felügyelő
bizottság támogatja Sütő Kálmán nyugdíjba vonulasát az ismertetettek szerint, valamint a
közgyrilés elé, a napirendi pont ezen formában való előterjesztésre javasolja.

Kérte az egyesületi tagokat, hogy hatfuozzanak róla, hogy támogatják-e a nyugdíjazási
kérdésnek a közglrilés elé terjesztését a fenti formában.

5l20L2. (I.30.) eln.hsz.: A Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület elnölaége 6 igen, 0

nem és ] tartózkodás mellett döntött róla, hogy tómogatja, hog,l Sütő Kálmán
korkedvezményes nyugdíjba vonufon. Továbbá, hog,l az eglesülettel kötendő
megállapodás értelmében a munkaidő megváltására szolgóló pénzösszeg egy
összegben az eglesület számlájára történő átutalását követően az egyesület ezt az
összeget továbbutalja a nyugdíjintézet felé. Az elnökség támogatja, hogl Stitő Kólnón
munkaviszonya 20]]. december 30-ával megszűnjön, majd 2012. január 2-ával új
munkaviszony létesüljőn a megszüntetett munkaszerződéssel azonos íeltételekkel az
eglesület és Stitő Kálmán közöft. Az elnökség ezen határozat kazg,,űlés elé történő
bete rj esztését _j avas o li a.

Sütő Kálmán megkérdezte a jelenlévőket, hogy a fenti napirendi kérdéseken felül van-e
észrevételük. Nem érkezett észrevétel a jelenlévó tagoktól, ezért azülést 15:50-kor leziárta.
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