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Sütő Kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy az elnöksé g batározatképes,
majd ismertette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy mindenki megkapta írásban a
meghívót, amely tartalmazza a javasolt napirendi pontokat. Kérte a tagokat, amennyiben van a
napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, azt tegyék meg. Mivel nem erkezett javaslat,
ezért elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi pontokat, amelyeket az elnökség
egyhangúan jóváhagyott. Ezt követően felkérte Bors Esztert a jegyzőkönywezetésre, és

felkérte Yarga Gyula elnökségi tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére,melyet az elnökség
egyhangúan jóváhagyott.

Az elnökség megkezdte

1.

a napirendi

pontok tfugyalását.

Napirendi pont: A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület2011.évi beszámotójána\
mérlegének ismertetése, elfogadása

Sütő Kálrnán részletesen ismertette az egyszenisített éves beszámoló, valamint a
kÖzhasznúsági jelentés egyes tételeit. Elmondta, hogy a felügyelő bizottság tagiai
megismerték ezeket az adatokat, és a közgyulés általi elfogadásra javasolták az előterjesztést.
Ezt követőenaz elnökség tagjai kérdéseketintéztek Sütő Kálínán felé a költségvetés egyes
sorainak tartalmával kapcsolatban. Sütő Kálmán ismertette, hogy milyen kiadási és bevételi
tételekből tevődnek össze az egyes sorok. A bizottság tagjai tudomásul vették a köólt
inforrrr.íciókat. Sütő Kálrnán megkérdeáe a jelenlévőket, hogy kívánnak-e észrevételeket
terrni a pénzügyi, illetve mtíködési adatokra vonatkoóan. A jelenlévők nem kívántak
ho zzáfrlzni az elhangzottakho z.
A szavazás során az alábbi, egyhangúan meghozott hatálrozat született:
1512012. (Y.24.) elnökségi hat.z A Vasi Órtororly Közhasznú Eglesület elnölaége 6
igen, 0 nem,0 tartózkodás mellett úgl dönt, hogl az Eglesület 201l. évi közhaszrui
eglszeiisített éves beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentésételfugadja, és a
lózgtűlé s elé tOrténő b eterj

e

szté sre j avasolj a.

A

továbbiakbati Bors F]sztr;r rövicien tá.iékoztatta az elnökség tagiait a 201i. évi szakmai
íbladatellátásról és a következő időszakban várható feladatokról.
Elmondta, hogy a 2012. évben még teljes létszítmszükséges, mer1 folyam atos pályáztatás és
kérelem feldolgozás várható a III. és iV, tengelyben megnyíló támogatási lehetőségek miatt.
Sütő Kálmán kiegészítette a hallottakat azzal, hogy a 20t3. év feladatamennyisége,
összetétele és a munkaszetvezet szerepe még bizonytalan, ahogy a következő évekre
rendelkezésre álló működési tcrrrás is. Annyit tudunk egyelőre biztosan, hogy a május 9-i
ülésen említett rnűködési forrásátcsoporlosításra vonatkozó kérelmet azIHjóváhagyta, tehát a
2aI2. év finanszlrozása előre láthatóan megoldott a 20í2. januári költségvetési tervnek
megfelelően. A bizottság az információkat tudomásul vette, és kérte az elnököt, hogy a
múködést érintő forráskeret változásáről, vagy a feladatok minisztérium általi delegálásáról a
továbbiakban is tájékoztassa a bizottságot.
Ezt követően Sütő Kálrnán áttért a második napirendi pontra:

2.

Napirendi pont: Javaslat tiszteletdíjak módosítására

Sütő Kálmán jelezte, hogy az egyesület könyvelőjének javaslatára került előterjeszté sre ez a
napirendi pont, mert a tiszteletdíjak csökkentésével a hatályos jogszabályok szerint kevesebb
járulékot kellene ftzetni, és a tiszteletdíjasoknak kifizethető nettó díj pedig kis mértékbenmég
emelkedik is. Jelenleg bruttó 30.000Ft tisáeletdíjat ftzet az egyesület az elnökség és a
felügyelő bizottság tagjainak. Ezt az összeget 27.850 Ft-ra kellene csökkenteni. Megkérdeáe
a jelenlévőket, hogy sikerült-e a napirendi ponthoz tartozÁ előterjesztést átnéznitik. A tagok
jelezték, hogy átolvastiák, egyetértenek a módosítással.
Lakics Monika felügyelő bizottsági tag felvetette, hogy a csökkentett járulékfizetési
kötelezettség valószínűleg csak akkor vehető igénybe, ha az illetőnek máshol nincs
jövedelme. Sütő Kálínán megkérte Bokor Annamaria titkáít, hogy egyeztessen erről a
könyvelővel. A telefonon történt egyeáetés után Bokor Annamária tájékoztattaa jelenlévőket
a könyvelő által adott információkról. Elrnondta, hogy a közölt adatok az egy kifizetőnél
történő kifizetésre vonatkomak,tehát az előterjesztésben szereplő információk helytállóak.

Sütő Kálínán szavazásra bocsátotta a kérdést.A jelenlévók elfogadták a módosítris iránti
e lő terj e s áé st, é s az alábbi latár o zatot ho zták.
16t20l2. N.24.) eln. hat.:

A

Yasi Órtorony Közhaszrui Eglesület elnölrsége 6 igen, 0
tartózkodás, és 0 nem mellett határozatot hozott róla, hogl a tiszteletdíjak 20l2. júníusItől havi bruttó 30.000Ft-ról 27.85LFt-ra való csöklrentését a lözgúlés elé terjeszti.

3.

Napirendi pont: DÖntés az egyesület nrunkavállatóinak ternrészetbeni jrrttatásainak
nregvá|toztatásról

Sütő Kálmán

A korább an az e1yesületnél
nyújtott meleg étkezésiutalványok már nem adhatóak adókedvezménnyel a dolgozók
számáta. ezért módosításra van sziikség a koltségtakarékos működés érdekében.Annak
e

lmondta, hogy megváltozott a caíbtéria rendszer.

értelmében,hogy a kedvezményesen adható Erzsébet utalvány maximum 5.000Ft/hó összegig
nyújthatÓ, a személyenkéírtfennmaradó összeget (1.000-13.000Ft/hó) egyéb kedvezményes
adőzás alá eső juttatással szeretné kiváltani. Elmondta, hogy lehetővé kellene tenni, hogy
többfele juttatás közül válasáhassanak a dolgozók a munkaszerződésükben szereplő összeg

mértékéig.SZEP kártyára, egészségpénÁirba, valamint nyugdíjpénztárba való befizetést
javasolna, figyelembe véve az egyesület működésére vonatkozó IH rendeletben
elszámolhatóként megjelölt listát is. Ehhez azonban belső Cafetériaszabályzatlétrehozéséra
Van szÜkség, amelyre vonatkozóan egy tervezetet ki is osáottunk. Megkérdezte a

jelenlévőket, hogy át tudtrák-e tanulmányo zni az anyagot. A szabályzatbevezeíésénekdátuma
2012. január 1. lenne. A jogszabályok lehetőséget biztosítanak a visszamenőleges, egy
összegben, vagy több részletben történő juttatás kifizetésére is, amely az MVH felé történő
kifizetési kérelem benffitáskor is elszámolható. Egy munkavállalót érirrt a működési rendelet
változtatása. Bors Esáer munkaszerződése alapjan 18.000Ft/hó természetbeni juttatást kap,
ami évi nettő 2l6.000Ft. A mtíködési forráskeret terhére azolban maximálisan bruttó
200.000Ft/év természetbeni juttatás számolható el. Sütő Kálmán javaslata alapján a
fennmaradó összeget az Egyesület saját forrásainak terhére fizesse ki az egyesület, mert ez a
juttatási forma még mindig jelentősen kedvezőbb, mint a bérben történő kifizetés.
Az elnökség és a felügyelő bizottság tagai elolvastiák a szabályzatot, és elfogadhatónak
l.nrtoffúg továbbá egyet értettek Sütő Kálmán javaslataival.

N.24.) eln. hat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület elnöl<sége 6 igen, 0
tartózkodás, és 0 nem mellett elfogadta a Yasi Órtorony Közhasznú Eg,lesület Cafetéria
szabályzatát.
1712012.

4.

Napirendi pont: Eryebek

Sütő Kálmán hivatkozva a2012. nr.íjus 9-i elnökségi ülésen miár említettekre, elmondta, hogy
megírasra került egy levél Búsi Lajos szátmár4 hogy a VidékfejlesáésiMinisáérium

teremtsen lehetőséget a kötelező 45%o-os gazdaságfejlesztési arány csökkentésére.
Megérkezett a válaszlevél, amely szerint nincs mód a kötelező ráta csökkentésére. Sütő
Kálmán felolvasta a Búsi Lajos Úr áhal írt levelet. Hozzátette, hogy a későbbiekben
meghirdetésre kerülő LEADER támogatási körben plusz források állhatnak rendelkezésre,
amelyek elköltésere ugyanúgy vonatkozri fog, hogy a forrás 45%-át gazdaságfejlesáési célra
kell fordítani.

Az elnök megkérte Rors Esztert, hogy

az előterjesztés alapján rryrrjtson tájékoztatást a várható

p áIy áz,atí l ehető se gci<rő l.

Az

elnökség tagjai érdeklőcióstiket fejtették ki a kontrirét ti:jlesztési lehetőségekkel
kapcsolatban, amelyekre vonatkozóan Bors Eszter elmondta, hogy milyen tevékenységek
lesznek varlratóan támogathatőak az egyes jogcírnekben. LEADER támogatások esetén a
meghircletést igónyfelmérés, tervezés fogja megelőzni, ami során majd kialakul a megnyitásra
kerülő célterületek íbltételrendszere és a támo gatások célj a.
Sütő Kálmán hivatkozya a 20Il. december 28-i elnökségi ülésen elhangzottakra, elmondta,
hogy az egyesület által igénybe vett működési előleg visszafizetési hataridej ének2}I2.június
30., amely napig a visszaftzetésnek meg kell törlénnie, ezért működési hitel felvétele
szükséges.

A

2011. decernber 28-i 29l20l1. számű elnökségi határozat alapjén megkezdte az
egyeztetéseket a hitelintézetekkel, és a Savaria Takarékszövetkezet előzetes visszajelzése
alaplán biztosítja a sziikséges hitelkeretet. Az elnökség felhatalmazását kéri a működést
biáosító 12.000.000 Ft összegű rullíoző hitel felvételéhez. Elmondta, hogy abban az esetben
kerül felhasználásra áthidaló fonrásként ez az összeg, va1y egy része, ha az MVH kifizetései
több hónapig elhúzódnak és emiatt nem finanszírozhatóak a zavartalan működést biztosító
kiadások (munkabérek, iroda bérleti díja, rezsikö ltségek).

l8l2012. (Y.24.) eln. hat.:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület elnöksége 6 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett elhatározta, hoglfelhatalmazza Sütő KáImdnt, a Savaria
Talrarélcszövetkezettel történő I2.000.000Ft összegű rulírozó hitelszerződés
aláírasára.
Sütő I(rálínán megkérdezte ajelenlévőket, hogy van-e további kérdésiik.Nem erkezett egyéb
kérdés,hozzászőlás a napirendi ponthoz, így Sütő Kálínan 17:00-kor bezárta az elnökségi
ülést.
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