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Jegyzőkönyv,
amely készült 20] 2. december 20-án, a Vasi Órtorony Közhasznú Egyesüler
elnökségi ülésén

Időpontja: 201 2.1 2.20. l 4:00
Helye: Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület Munkaszervezete Körmend, Rákóczi F, u. 38.
Jelen vannak:

-

7 íb elnökség i tag szavazati joggal
3
1

ö

lelügyelő bizottsági tag
fo munkaszervezeti tag tanácskozási joggal

Sütó Kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, I-logy az elnökség határozatképes,
majd ismertette a napirendi pontokat.

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

Ezt követően felkérte Bors Esztert a 1egyzőkönywezetésre, és felkérte Pass Imre alelnököt
jegyzőkönyv hitelesítésére,melyet az elnökség egyhangúan jóváhagyott.

Az elnökség megkezdte

1.

a

a napirendi pontok targyalását.

Napirendi pont: Az egyesület 2013. évi költségvetés tervezetének előkészítése

Sütó Kálmán a kiosztott költségvetési adatokat íaríalmazó elóterjesztés alapján ismertette az
egyesület működési kiadásainak és bevételeinek alakulását a 2012. évben. A számadatok

alapján megállapítható, hogy 2012. évre elfogadott 4'7,749 ezer forint összegú

költségvetéskeret elegendőnek bizonyult az éves működés ftnanszírozására. Elmondása
szerint kÖzel 6 millió forintnyi megtakarítással számolhat az egyesület az IH áltat megitélt
éves múködési lorrást illetően. Ismertette a személyi és dologi kiadások alakulását, az eiyes
sorokban a teru, valamint a tényleges adatoktól való eltérésokait. A dologi kiadások
megtakarításának okai között kiemelte az jroda bérleti díjának csökkenését, amelyet az év
elején a bérbeadóval kötött megállapodás szerint sikerült alacsonyabb összegre módosítarri.
Továbbá kedvezően alakult ezen tételnek az adótartalma is, amely szintén megtakarítást
eredményezett. Beszámolt a közizemi dijak áwá|tozásáról, továbbá a munkaszetvezet
ieladatellátásából adódó kőltségekről. Elmondta, hogy a jelentős kérelem feldolgozási feladat

ellenére

is igyekezett a munkaszervezet a takarékossági szempontokat figyelembe

venni,

ennek értelmében kizárőlag a legszükségesebb kiadásokra fordítani.

Személyi kiadások soron szintén megtakarítás jelentkezett, amely két korábbi munkatárs
munkaviszonyával kapcsolatos változások miatt adódott. Korponyai Mészáros Cecília titkár a
szülési szabadságát követően rövid időn belül új munkahelyen kezdett el dolgozni, ezért nem
térl vissza az egyesülethez, munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. szörénlné Tóth
Emőke a szülési szabadságát követóen pár hónapon belül ismét szülési szabadságra ment,
ezért az ez éwe tervezett bére az ó esetében sem került felhasználásra.

A 20l3. évben várható feladatok előreláíbatőan az ez évinek megfelelően alakulnak, pályázati
kiírások, stratégiai tervezéshez kapcsolódó teendők várhatóak, amelyek a teljes
munkaszervezet fenntaftását igénylik a hiánytalan. megfelelő minőségű munkavégzéshez.

Az egyesület működési kereteit illetően az elnök ismertette a múködési forrásokra vonatkozó
13812012. (xI. 17.) IH közleménf, amely alapján, valamint a korábbi elnökségi döntések
során meghozott 7latározat szennt 2012-2015 között az atábbi fonásokkal gazdálkodhat az
egyes években.

Ft
2013: 42.8'77,917 Ft
2014: 5.000.000 Ft
2015:3.000.000Ft
201,2: 4'7,749.000

Az elnök

megkérte a jelenlévóket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseiket tegyék
iel. Nem érkezetthozzászólás a kérdésselkapcsolatban.

sütó kálmán elmondta, hogy indokoltnak tartja a 2013, évi költségvetés tervezet
megtr{rgyalása előtt a 2. napirendi pont átbeszélését,mert az ott meghozott döntések

befolyásolhatják a2013. évi számadatokat is.
Ennek értelmében kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben elfogadják
határozaíhozatal előtt térjenek át a 2. napirendi pont tárgyalására.

2.

a

javaslatát,

Napirendi pont: Az egyesület Cafeteria Szabályzatának felülvizsgálata

Sütő Kálmán a 2012. évi költségvetésre vonatkozóan előterjesztette javaslatát, mely szerint
indokolt (enne a 2012. évi cafetéria szabá|yzat módosítása, annak érdekében, hogy minden
dolgozó hozzájuthasson az IH által meghatározoít működési rendeletben biztositott éves
cafetéria keret teljes összegéhez, amely 200.000 Ft bruttó keretben került meghatározásra.
Jelenleg 72.000 Ft nettó összeg alap cafeteria juttatás illeti meg az egyesület minden
munkavállalóját. Ez a módosítás személyenként 80.500 Ft nettó összegű többlet cafetéria
juttatást jelentene. A teljes költségvonzata ezen tétel biztosításának bruttó 739 ezer forint.

Hivatkozva az ez évi megtakarításra jeleáe, hogy ennek az összegnek a finanszirozására
rendelkezésre áll a nagyságrendileg 6 millió forint összegú megtakarítás.

Az elnÖk a 2013.

évi költségvetési terv ismertetésekor ismételten tájékoztatta a tagokat, hogy

a következő évben várhatóan nagyobb feladatmennyiséggel számolhat a munkaszervezet. Új

Hvs

kidolgozására, nemzetközi kapcsolat kiépítésére,
további fejlesztési stratégiák

kialakításrira kerülhet sor, Tehát a tetjes létszám és infrastruktura biztosításara szükség van.
A dologi kiadásokat a rendelkezésre álló információk, szerződések, valamint arváltozások
figyelembevételéve1 kerültek kalkulálásra.
személyi jellegű kiadásokat részletezve

A

elmondta, hogy a bérkorrekciótól eltekintve a bérek 2008-ban történt megáliapítását követóen
azok nem kerültek emelésre, A korábbi években lehetőség volt év végéna működéstől,

teljesítmón}től, valamint az adoti évben fennmaradó forrásoktól fi,iggően jutalmak
kiosztására. Ez ér,,től a 13812012. (X[.17.) IH közlemény alapján erre nirrcs lehetósége az
egyesületnek. Javaslata szerint konigálni kellene az egyesület alkalmazottainak berű. Az
előterjesztett költségvetés tervezet 10 7o összegú béremelésttartalmaz, továbbá az
engedélyezett mértékúcafetéria keret teljes összegú kihasználását. A kiadás fedezetéül a
2012. évi múködési forrás maradványrinak egy része szolgáIna.

Sütó Kálmán megkérte a tagokat, hogy döntsenek róla, hogy egyetértenek-e az
előterjesztésekkel.

Az elnökség tagjai megvitattiik

a 2012. évi cafetéria szabályzat módosításának kérdését,és az

alábbi határozatokat hozták:
3312012, (XII.20.) elnökségi hat,: A Vasi Ótorony Közhasznú Egyesület elnötrsége 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett ugy dönt, hogl módosítja a 2012. évi Cafeteria
Szabályzatoí, amellyel lehetővé teszi minden munkavállaló számára az eglesület
műkadési rendeletében megjelölt maximálisan adható cafetéria keret igénybe vételét.

A

minden munkavállalót megillető juttatás éves nettó 72,000 Ft-ról ]52.500 Ft-ra
kerül módosítasra,

Az elnökség tagjai megkérték Bors Esztert, hogy

a meghozott hatarozatuk alapján kószítse el

a 2073. évi cafetéria szabályzatoí, amelyben a szükséges járulékváltozások is figyelembe
vételre kerülrrek. A szükséges munkaszerződés módosításokat egyaránt el kell végezni az év
elején.

A

továbbiakban megvitatták a 2013. évt költségvetés tervezetet és az a|ábbi határozatot
hozták:
34/2012. (XII.20.) elnökségi hat; A Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület elnöksége 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés alapján az egyesület 2013.
évi k)ltségvetéstet"vezetét. A 20l2. év költségvetési keretének várható maraclványát 5.240 ezer forintot, az elnökség 2013. és 2014. évek t<jzött kívánja felosztaní. 3.104
ezer forint 2013. évben kerül felhasználásra, amelynek figllelembe vételével a 20]3.
évi költségvetés tervezet személyi kiadások soron 35.]0] ezer forint, amely az
eglesület alkalmazottai számára egységesen 10% mértékűbéremelésttartalmaz.
A dologi kiadások soron ]0,880 ezer forint összegű kerettel ternezve összesen 15.98]
ezer forint forrásfelhasználást irányoz elő (a melléklet szerinti soronkénti íelosztás
alapján).

Az elnökség az elÍogadoft kóltségvetés tervezet közg,,űlés elő íörténő beterjesztéséről
határozott.

Az átcsoportosítást

követően fennmaradó mííködési forrást
bővítésérekívánja fordítani az elnökség.

3.

a 2011.

év fotásainak

Napirendi pont: Egyebek

Az elnök tájékozíaítaa jelenlévőket a soíon következó közglrilés időpontjáról, amely 2013,
ju'uét 14-ére kerül összehivásra a 2013. évi költségvetés tervezet elfogadása céljából.
Elmondta, hogy több alkalommal is sor került vidékfejlesztési tárgyú egyeztetésekre az elmúlt
időszakban. A HAcs-ok jövőbeni feladatai, szerepük azonban még nem teljesen tisztázott.
Egyelőre a következő év látszik biztosítottnak és nagyobb változásoktól mentesnek, de az azt
követő időszak még tervezés alatt átl. véleményeszerint szükséges lenne kezdem ényezni a
kapcsolatfelvételt a megyei önko rmányzattaL Úgy gondolja, hogy fontos lenrre a helyi HAcs-

oknak összefogniuk és a megyei HAcs-ok között elfogadott egységes elképzelésekkel az
együttműködést kezdeményezni. A jelenlévő elnökségi tagok egyetéftettek a felvetéssel.
Megkérték Sütő Kálmánt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket ez ügyben.
Csák Tamás felügyelőbizottsági tag érdeklődésétfejezte ki az egyesület nemzetközi
tapaszíalaíszerzésilehetőségeivel kapcsolatban. sütő kálmán és Bors Eszter elmondták, hogy
lehetősége nyílt a HAcs-oknak pályázni ilyen célútevékenységre, ezért a következő évben
mindenképpen foglalkoznak a lehetőséggel. Kohuth Miklós javaslata alapján célszerű lerrrre
horvátországi kapcsolatokat felhasználni a szakmai egyiittműködés céljára. csák Tamás
javasolta, hogy amerrnyiben a működési források engedik, szükséges lenne egy o1yan
rendezvénl megszervezni, amely lehetőség szerint a tagság minél szélesebb körét érinti, és a
közgl,Liléseken túl, kötetlenebb formában is lehetőséget biztosítana az egymás közti
kapcsolatok építésére,vélemények kifejtésére.
Sütő Kálmán egyetértett a javaslatokkal, jelezte, hogy a munkaszervezet foglalkomi fog a
felvetésekkel.
Sütő Kálmán megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e további kérdésük. Nem érkezett egyéb
kétdés,ltozzászőlás a napirendi ponthoz, így 15:00-kor bezárta az elnökségi ülést.
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