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Jeryzőkönyv,
amely készült 20] 2. december 3-án, a Vasi Óttorony Közhasznú EglesUlet

re ndkívü l i e lnöks é gi ülés én

Időpontja: 2012.12.03. 9 :00

Helye: Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület Munkaszervezete Körmend, Rákóczi F. u. 38.

Jelen vannak:
- 6 fi elnökség i tag szavazati joggal
- 2 fó felügyeló bizottsági tag

- 1 íó munkaszetvezeti tag íanácskozási joggal

sütő kálrnán elnök köszöntötte a jelenlévóket, elmondta, hogy az elnökség határozatképes,
majd ismertette a napirendi pontokat, valamint azt, hogy a rendkívüli ülés megtartásáLra a
2012. november 27 -én, a beszámoló felületen keresztül megküldött kiegészítő működési és
fejlesáési forrásokól sző|ó tájékoztatás és eljárásrend miatt volt sziikség.

Kérte a tagokat, amerrnyiben van a napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, azt tegyék
meg. Mive1 nem érkezett javaslaí, ezért elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi
pontot, amelyet az elnökség egyhangúan jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors Esztei a jegyzőkön}"wezetésre, és felkérte Pass Imre alelnököt a
jegyzókönyv hitelesítésére, melyet az elnökség egyhangúan jóváhagyott.

Az elnökség megkezdte a napirendi pont ífugya|ását.

1. Napirendi pont: A kiegészítő LEADER keretből allokált működési forrás összegének
felosztása

sütő kálmán elmondta, hogy a korábbi döntések alapján eddig az alábbi múködési
forrásokkal gazdálkodhatott az egyesület:
2012: 47 .749.000 Ft
2013: 17 .317.566 Fr
2014: 5.000.000 Ft
2015: 3,000,000 Ft

A 2012. november 27-én megküldött adatok szerint a kiegészító LEADER keretből az
egyesület további 25.560.351 Ft összeggel gazdálkodhat. Errrrek a forrásnak a hátralévó évek
között történő felosztása szi,ikséges. Az elnök javaslata szerint a teljes keretet a 2013. év



működésének fnanszirozásáta célszerű allokálni. A jövő éyben az ideihez hasonló
feladatmennyisé g vétrhaíó, amely a teljes létszám fenntartását igényli.
A következó évekre kevesebb feladatmennyiséggel számol a munkaszervezet, továbbá
átvihető azokra az évekre majd az idei év megtakarítása.

Sütó Kálínán megkérte a tagokat, hogy döntsenek róla, hogy egyetértenek-e az
előterjesztéssel,

Az elnökség tagjai megvitatták a kérdést, és az alábbi határozatot hoztítk.

3212012. (XIL03.) e|nökségi hat.: A Vasi Ófiorony Közhaszrui Egyesület elnöksége 6
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a kiegészítő LEADER keretbőt
felhasználható 25.560,35I Ft összegű többletforróst teljes mértékben a 20]3. évi
működésre kívónja fordítani. Ennek értelmében a vonatkozó évekre rendelkezésre álló
fo rráske re t :

2012:47.749.000 Ft
2013:42.877.917 Ft
2014: 5.000.000 Ft
2015:3.000.000Ft

Bors Eszter tájékoztatta a jelenlévőket, hogy LEADER fejlesztési forrásokat is kapott az
egyesület, 158.103.252 Ft-ot, amelyet a jövő évben meghirdetésre kerülő LEADER
jogcímben használhat fel. A pályázat megnyitásara való felkészülés során ehhez kapcsolódóan
további információk kerülnek majd egyeztetésre a feihasználhatósággal kapcsolatban.

sütő kálmán megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e további kérdésük. Nem érkezett egyéb
kerd,és, hozzászólás a napirendi ponthoz, így 9:30-kor bezáLrta az elnökségi ülést.
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Je glzőka nyv- h i te le s ítő
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Bors Eszter
Jeglzőkönywezető
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