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Jegyzőkönyv,
amely készült 20l2. áprili,s 18-án, a Vasi (jrtorony Közhasznú Egyesiilet
elnőkségi ülésén

Időpontja: 2012.04.1 8 1 6:00
Helye: Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület Munkaszervezete Körmend, Rákóczi F. u. 38.
Jelen vannak:

-

fr elnökségi tag szavazati joggal
2 fo FB tag tanácskozási joggal
9

2 fo munkaszervezeti tag tanácskozási joggal

Sütő Kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy az elnökség határozatképes,
majd ismertette a napfuendi pontokat. Elmondta, hogy mindenki megkapta írásban a
meghívót, amely tafiahnazza a javasolt napirendi pontokat. Kérle a tagokat, amennyiben van a
napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, azt tegyék meg. Mivel nem érkezett javaslat,
ezért elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi pontokat, amelyeket az elnökség
egyhangúan jóváhagyoll. E^ követően felkérte Bokor Annamáriát a jegyzókönywezetésre, és
felkérte Pass Imre alelnököt a jegyzőkönyv hitelesítésére,melyet az elnökség egyhangúan
jóváhagyott.
Ezt követóen Sütő Kálmán részletesen ismertette az első napirendi pontot:

1. Napirendi pont: Tájékoztatás a 1412012. (III.22.) IH közlemény alapján

meghirdetett, a HACS-ok tevékenységétbiztosító működési források változásáról,
valamint a HACS-ok feladatellátását szabályoző 3012012. (III.24.) \M rendelet
előírásairól. A változások ala'pián az éves költségvetés felülvizsgálata.

A

kiosztott előterjesztés alapján Sütő Kálmán ismertette a működési fonások váhozását,
Elmondta, hogy a Darányi Ignác Terv EMVA tarsfinansziíozású intézkedéseiIrarryító
Hatóságanak 74l20I2. (lIIl22.) kőz|eménye alapján nyilvánosságra hozta az IH az új
számítások alaplán a HACS-ok rendelkezésére álló mtiködési forráskeretet. Az ország
különböző szervezeteit eltérően édntette a változtaíás. A többség esetében elvonást, néMnyak
esetében fonástöbbletet eredményezett a döntés. Az eitérésekoka kiszámíthatatlan és
indokolhatatlan.

Az előterjesztés számadaíai alapján Sütó Kálmán részletesen ismertette, hogy a Vasi Órtororry
KHE esetében a207I. év végén,a költségvetés tervezésekor ismert forráskeretet a közlemény
milyen mértékbenerintette:

20ll-betl a 981201l. (VII.28.) közlemény alapjárr rerrdelkezésre álló keret (20l1{ő1
meghatározatlan iclótafiamla): 141.521,517Fí
201

1

. évben a

felhasznált miíködési forrás: 46.733.2'/'/Ft

Mar adv ány a 201 2 -20 1 5. időszakra:

94. 7

8 8.

300Ft

2011. év végénaz elnökség a várható feladatellátást írgyelernbe yéye az alábbiak szerir-rt
osztotta fe1 a maíadván}t: 2012. év: 47.749.000Ft, 2013, év: 29.522.000Ft, 2014. év:
1 0.8ó5.000Ft,
2015. év: 7.78 1.000Ft.
2012-2015 idószakra a 14l20I2. (III.22.) közlemény által meghatározott tényleges keret:
13.066.565Fr, az alábbiak szeíint,. 2012. év: 29.226,626Ft,2013. év: 25.573.298Ft,2014. év:
1 0.959.985Ft, 201 5. év: 7.306.65'7Fí.

Osszesítve a foffáscsökkentés mértékételínondta, hogy

a teljes

időszak tekintetében
21.72I.735Ft került elvoruísra. A tervezetthez képest a működési keret módosítása jelentősen
az idei évi tervhez képest eredményezett hiánlt, 18.746.094Ft összeggel.
Tájékozíaítaa jelenlévőket, hogy 2O12. március 31-ig felhasználásra került 10.480.532Ft,
azaz a munkaszeryezet 9 havi működtetésére 18.746.094Ft áll rendelkezósre. A jelenlegi
kiadások mellett a havi működtetési költség közel 3,5 millió Ft.
Elmondta, hogy megjelent a 30l20I2. (III.24.) VM rendelet is, amely a HACS-ok
feladatellátását szabályozza új keretek között. Megváltozott többek kőzőtt a munkavállalók

számára nyújtható cafeteíia juttatások típusa és méfiéke,az e|számolható uíazási
költségtérítésmértéke.Korlátozásra kerültek egyes dologi kiadások is, mint példáu1 az iroda
bérleti díja, a könl,velési, jogi, és egyéb szolgáltatások maximális díja.
Visszamenőleg igényelhetővé vált azonban a távfelügyelet íendszel költsége, amely kötelezó
akkreditációs feltétel, mégsem szerepelt korábban az elszámolható tételek között.

Ezt követően Sütő Kálrnán tájékoztatást nyújtott az egyesület további feladatellátását érintő
1102l2OI2. (IV.5.) Korm. határozat tartalmáról, amely többek között előírja az érinteíí
minisáerek számára, hogy 2012. június 30-ig mérje fel a lehetőségét, annak, hogy a Helyi
Akciócsoportok munkaszervezete, illetve az MVH által ellátott EMVA alapból nyújtott
vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásába milyen módon
vonhatóak be a megyei önkormányzatok hivatalai vagy a 20|3-től megalakuló jarási
hivatalok. A haíározaí 2012. szeptember 30-ig irányozta elő az ete vorratkozó
rendeletmódosítások megtételét.

Majd kitérve a finanszírozási problémák megemlítésére,jelezte, hogy az utófinanszírozásos
rendszer miatti hitelfelvétel lehetőségét,mint a HACS-ok szinte egyetlen forrrásszerzési
módját a 3501201l. (XII.30.) Korm. rendelet ellehetetlenítette, annak következtében, hogy
elóírta, hogy ,,Civil szervezetnek hitel, visszatérítendő támogatás csak úgy nyújtható, ha a
visszatérítésikötelezettség nem haladja meg a civil szervezet rendelkezésre álló vagyonát."
Tovább nehezíti a helyzetet az MVH általi kifizetési kérelem feldolgozás elhúzódása, amely
miatt a munkaszervezet dolgozóinak a március havi fizetése sem volt elutalható a mai napig
sem_

Ismertctve az elmúll iclőszak válaszreakcióit a i,Ir\CS-ok részéről, elmonclta, hogy a térrt
idózett előírások rnegjelenésót követően országos összetbgások, kezclemérryezésekindr_rltak a
HACS-ok érclekeinek képviselete érdekében.
A régiós clelegáltak ismertették a ptoblérrrát a mitrisztériurni egyeztetések során, majd azt
követően egy országos találkozó megszervezésére is sor került, amelynek során a HAcs-ok
elnökei egy közös írásos előterjesztésben foglalták őssze azokat a szükséges intézkedéseket,
arnelyek a HACS-ok életben tartása miatt elkerülhetetlenek.
A vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása alapján a problémák kezeléséreirányuló
1épések, szükséges rendeletmódosítások a VM tájékoztatás szerint folyamatban vannak.
sütő kálmán megkérte a jelenlévőket, hogy konstruktív javaslatokkal próbáljanak megoldást
találni a jelenlegi működési forráshiánnyal kapcsolatos helyzet rcndezésere.
Megismételte, hogy nagyságrendileg 18 millió forinttal kevesebb a jelenleg megadott keret,
mint amit az elnökség teívezett a 2012-es költségvetés összeállításakor. A megoldási
alternatívák említésesorán jelezte, hogy az iroda áttelepítése, dologi kiadások csökkentése,
kollégák elbocsátása nem igazán járható út, hiszen az áttelepülés is sok költséggel 1ár, az új
he|yen az iroda kialakítása lengeteg pérzbe kerülne. A dologi kiadásaink egy Észeígy
csökkenthetó lenne, de a legnagyobb részéta költségeknek a bérköltségek teszik ki. A
nyilvánosságra hozott információk alapján viszont páIyíaati kiírások lesznek még az idén,
amelyek ráadásul jelentősen meg is haladják az előző évi feladatmennyiséget is. A delegált
feladatot el kell látni, mert a működési források lehívásához sztikséges teljesítésigazolás ez
által kapható meg. Ha azonban meg kell válni néhány kollégától, akkor ez a feladatellátás
bizonlalanná válik.
Megítéléseszerint a hitelfelvétellel varni kellene még, hiszen egyrészt, most a törvény sem ad
rá lehetősége, másrészt a fent ismortetett változások, teívezett lepések miatt sem a
pénzintézet, sem az elnökség nem tud gaíanciát vállalni.
sütő kálmán megkérdezte az elnökséget, hogy kinek mi az álláspontja az elmondottakkal
kapcsolatban,
varga Gyula elnökségi tag elmondta, hogy ha a munkaszervezetet újra fel kell építeni,az
hátrányosan érintenéa íétségpályázati lehetőségeit. kérte, hogy a költségcsökkentés
lehetóségeiről bóvebben tájékozódjanak. siirgős döntést tart fontosnak, mert nagyjából 1-2
hónapon belül elfogy a működésre rendelkezésre á|lő péru. kérdéstfogalmaz oít mel azza|
kapcsolatban, hogy mi töíénne akkor, ha az egyesület csődbe megy. Kik látják e1 a
feladatokat ez esetberr, és mi 1esz a pályázőkkal?
Bors Eszter elmondta, hogy ebben az esetben vélh eíően az MVH veszi át a feladatokat.
sütő kálmán megkérdezte a jelenlévőket, hogy milyen lépésekkerüljenek megtételre.

kiegészítvea korábban elmondottakat, sütő kálmán megosztotta

a vM által

adott

információkat, melyek szerint további források kihelyezésével további működési költségre
számíthatunk, továbbá várható egy következő LEADER kör még az idei évben, amely további
múködési és fejlesztési forrásokat hozhat.
Kohuth Miklós elnökségi tag megkérdezte, hogy a kismarosi találkozón volt-e közös
álláspont, előterje sztés?
Sütó Kálnán kifejtette, hogy nem volt igazán teljesen egybehangzó álláspont. Nem
egyformán elintette a szervezeteket az országban a módosítás, mert vaíL aki többletfonáshoz

jutott. Megítéléscszcrint egyéni lépóst is kezclcrr-rényezrri kellene a légiós, ós c,rszltgos
kczdeirrényezósekkel párhuzamosan. Javasolta, hogy fcl kellerre verrni V. Németh Zsoittal a
kaposolatot, ha lehetséges, akkor személyes módon, de mirrdenképpen írásban is jelezve a
sürgős problérnákat.

varga Albin elnökségi tag jelezte, hogy a renclelkezésre álló információk atapján nagyon

nehéz felelősségteljesen állást foglalni.
Kohuth Miklós észrevételezte, hogy az MVH-ban lóvő íbrrásaink folyósításának akadozását is
jelezni kellene a minisztérium és az MVH vezetősége felé.

sütó kálmán elmondta, hogy eddig megoldható volt a működés hitelfelvétel nélkül, de

a

júniusi előleg visszafizetési határidő és a folyósítás akadozása miatt javasolta, hogy
kezdődjön el a Savaria takarókszövetkezetben törlénő hitelfelvétel előkészítése,és ha
módosítják a civiltörvényt, állami garanciavállalással, akkor kerüljön felvételre a hitel.
varga Gyula érdeklődésétfejezte ki azzal kapcsolatban, hogy van-e rá lehetőség, hogy ajövó
évek fonásainak terhére áthozatalra kerüljön az idei évben szükséges forrásmeruryiség.
sütó kálmán elmondta, hogy felvetette már a kérdésta vM számára, de válasz rnég nem
érkezett.

perl János elnökségi tag megfogalmazta, hogy egy elég szomorú kép, ami itt mostanra
kialakult. Elmondta, hogy mindig azzal szembesül, hogy egyre kevesebb a lehetőség.

Megítéléseszerint felelősséggel tartozik az elnökség a munkaszervezetért, hogy megkapjak a
bérüket, és a tagokér1, akik rajtuk keresáül valósítják íIrcg az álmaikat. Június 30-ig
mindenkePPen tenni kell a dolgát a mttnkaszervezetnek és az elnökségnek is. Levelet kellene
funi az lH-nak a jelen helyzetről, a lényegi dolgokról, hiszen március végénadták át ezeket az

információkat, amelyek alapjaiban módosítják a működés körülményeit. Ha komolyan is
gondolják, amit a médiában közvetítenek, azaz,llogy fontos számukra a vidékfe_|lesztés,akkor
adjanak hozzá forrást, a munkavállalókat nem lehet ingyen dolgoztatni. Ha a megoldásban a
VM és az MVH nem partnerek, akkor természetesen nincs más megoldás, át kel1 adni a

munkát.

Javaslata szerint hitelt lehetőség szerint ne vegyen
garancia.

fel az elnökség, mert nincs semmi

Sütó Kálínán egyeíérteff.az elhangzottakkal.
perl János hozzátette, hogy törekedni kellene rá, hogy a kollégák is tudják,
hogy meddig van
rájuk szükség, és mikor juthatn ak hozzá a fizetéseikhez.
Az elnök júniusig látja biztosítottnak a működést az új múködési fonásokkal, de a korábban
tervezett forrásfelhasználás mértékétmegtartva. Ha azonban tartani kívánja az Egyesűlet az
idei évre m9ghatáíomtt, csökkentett keretet, tehát a 29 millió' forintot, akkor 2_3 kollégától
meg kell válni azonnal. Ezáltal viszont a feladatellátás már nem biáosítható.
varga Albin visszatérve a probléma jelzésénekfontosságára, elmondta, hogy egyetért egy
1evél megfogalmazásával.

Szívesen segít az elnökség ennek összeállításában.
sütő kálmán ös szegezve az elhangzotlakaí, vállalta, hogy megírásra kerül egy helyzetelemző,
segítségkérő1evél az IH vezetósége számára, illetve törekszik a v. Németh zsolttal való
személyes találkozás megvalósításrira.
Az elnökség egyetértett akezdeményezéssel kapcsolatban.

2.

N

apircndi pont: Egyebek

Sütő Kálmán megkérte Bors Eszteú, hogy számoljon be

a LEADER

pályíaatok

feldolgozásának állapotáró1. Bors Esáer elmondta, 1logy, a táblázat, amit mindenki megkapott
az aktuális állapotot mutatja. A 201l, év végón benyújtott LEADER pályázat feldolgozása a

HACS részéről3 hónap alatt,

márcir"rs 8-áva1 lezárult. Jelenleg MVH felülvizsgálat alatt
állnak a kérelmek. Aprilis végére várható a rangsorállítás lehetősége.
Jelenleg az elutasítások és a jóváhagyások jogosságának, valamint a pontozás helyességének
az ellenőrzése zajlik. Néhány kérelmet érintő típushibák merühek fet eddig, amely miatt
elutasítandóvá válí egy korábban már befogadó nyilatkozatot kapott kerelem, 2-3 esetben
azonban várhatóan pozitív irányba váItozk a hatétrozaí, tehát támogathatővá vállk az
elutasított kérelem.
Az összeferhetetlen pályázatokról nincs információ. A közösségi célúfejlesztések jogcimen
túligénylésvan.

A jogcímek (közösségi,

vállalkozás alapú, rendezvény) közötti

fejlesztési-forrás
átcsopottosításának lehetősége jelenleg még neíníiszi,álzoíl,egyezteíések zajlanak.
YM tájékoztatás alapján egy következő LEADER kör várható még az idei évben a bent
maradó források felhasználhatóságának érdekében,amely HVS felülvizsgálatot, célterület
újratervezést igényel. Ebben a körben kell majd a gazdaságfejlesztésl arán14 a korábbi évek
lekötéseinek figyelembe vételévelegyensúlyba hozni (a 45oÁ-os kötel:ző gazdaságfejlesztési

aránl biztosítani).

Tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy az ülés napján kapott értesítésszerint a
tette a rendezvények jogcím átsorolását a gazdaságfej|esztés kategóriába.
Bors Eszter megkérdezte, van-e valakinek kérdésea kérelmektel kapcsolatban.

Nem erkezett kér d,és, hozzászólás, így Sütó Kálmán
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Bokor Annamária
Jeglzőkönywezető

lehetővé

7:40-k or bezínla az elnökségi ülést.

§ütő kálmán
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