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Jegyzőkönw,
amely készült 20l3. május ]4-én, a Vasi Ortorony Közhasznú Eg,,esülel
clnökségi ülésén

Időpontja: 2013.rrrájus 14. 14:00
Helye: Vasi Órtorony Köáasznú Egyesület Munkaszervezete Körmend, Rákóczi F. u. 38.
Jelen vannak:
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elnökségi tag szavazati joggal

3 fo felügyeló bizottsági tag

2 fo munkaszervezeti tag tanácskozási joggal

Sütő Kálmán elnök köszöntötte

a

jelenlévőket, megállap

itottl hogy

az

elnökség

hatarozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.

Kérte a tagokat, amenrryiben van a napirendekhez kapcsolódóarr egyéb javaslat, a^ tegyék
meg. Nem érkezett javaslat, ezért elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi
pontokat, urrelyeí az elnökség egyhangúlag jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors EsZer1 a jegyzőkönyvvezetésre, és felkérle Varga Gyula elnökségi
tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére,melyet az elnökség egyhangú szavazással megerősített.

Az elnökség megkezdte

a napirendi pontok tárgyalását.

1. Napirendi

pont: A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület 2012, évibeszámolójána\
mérlegének ismertetéseo elfogadása

Sütó Kálmán részletesen ismertette az egyszelűsített éves beszámoló tételeit. Elmondta, hogy
a felügyelő bizottság tagjai megismerték ezeket az adatokaí, és a közgyrilés általi elfogadásra
javasolták az előterjesztést. Eá követően az elnökség tagjai kérdéseket intéztek Sütő Kálmán

felé a költségvetés egyes sorainak tartalmával kapcsolatban. Kovács Ferenc észrevételezte,
hogy a pénzeszközök jelentősen csökkentek. Sütő Kálmán elmondta, hogy ennek egy,részról
az az oka, hogy a korábban rendelkezésre álló előleg visszafizetésre került az MVH részére,
továbbá az egyesület átál\t az egyszeres könywitelről a kettősre, aminek hatására szintén
rrregváltozott egyes sorok tartalma. Kovács Ferenc jeleáe, hogy csökkent a rövid lejáratú
kötelezettségek összege is. Érdeklődött a változás okáról. Sütő Kálmán megindokolta, hogy
ez amiatt mutat ilyen összeget, mert szintén az előleg jelent meg korábban ezen a soron, és a
visszafizetés miatt már nem szerepel itt, Az elnök elmondta továbbá, hogy a bérek
kedvezőbben alakultak, kisebb létszámmal dolgo zunk, valamint a tisaeletdüak adózása is
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kedvezőbb. Az koda bérleti díját is sikerült csökkenteni, azonban a rezsi adottság, amit
jelentósen nem lehet mérsékelni.Eszközbeszerzésre az elmúlt évben nem volt jelentós
szükség. A reprezentációval is a takarékos gazdálkodásra törekedett az egyesület. Az egyéb
támogatás sor alatt adományok szerepelnek. sajnos pályázati lehetőséget nem tudott igénybe
venni az egyesület tavaly. Hozzávetőleg 5 millió forintot spórolt az egyesület a teíyezett
kiadásokhoz képest. Az elnökség tagjai tudomásul vették a közölt információkat. sütő
kálmán megkérdezte a jelenlévőket, hogy kívánnak-e észrevételeket tenni a pénzügyi, illetve
múködési adatokra vonatkozóan. A jelenlévők nem kívántak hozzáfőzni az elhangzottakhoz.

A szavazás

sorén az alábbi, egyhangúan meghozott 7latározat született:

(V.14.) elnökségi hat.: A Vasi Ortorony Közhasznú Eg)esület elnöksége 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgl dönt, hogl az Eglesület 2012. évi közhasznú
egtszerűsííeítéves beszámolóját elfogadja és a közgtűlés elé torténő beíerjesztésre
11/20-1,3,

.javasolia.

2.

Napirendi pont: Tagsági ügyekkel kapcsolatos kérdések

Sütő Kálmán megkále Bokor Annamariát, a munkaszervezet titkárát, hogy ismertesse az
előterjesztéshez kapcsolódó információkat.
Bokor Arrnamária elmondta, hogy egy tagfelvételi kérelem érkezett Acsád Község

Önkormányzatátó1, a jelentkezés megfeleló, csatolta két tag ajánlását is.
15 tag kapott felszólító |eve7et az elmaradt tagdíjak rendezésére. 8 napja á1l rendelkezésre
ezeknek a tagoknak, hogy jelezzék a munkaszetvezet felé fizetési szándókukat, vagy
megküldjék kilépésinyilatkozatukat, Egy tag jeleáe, hogy ki szeretne lépni az egyesületből.
A végleges előterjesztés a közgytilésre készül el, addigra láthatóak lesznek a visszajelzések. A
közg|ilés annak ismeretében dönthet majd az esetleges tagkizárási kérdésekről.

Sütő Kálmán megköszönte a tájékoztatást, majd megkérte az elnökséget, hogy hozzanak
határozatot arra vonatkoóan, hogy a tagfelvételi és kilépésikérelem közgyűlés általi
elfogadását javasolja, továbbá amennyiben a felszólításra sem reagálnak az érnletl íagok, az
elnökség a kizárásukat javasolja a közgyúlés számára.

l2l20t3. (V.14.) elnökségi hat.:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület elnöksége 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett közpxlűlés általi elfogadásra javasolja Acsácl Község
Önkarmányzat tagfelvételi kérelmét, valamint a kilépni szárulékozó tagok kérelmének
jóváhaglósát. A fizetési felszólítást követően a lartozásait nem rendező tagok kizárását
javasolja az elnölaég a kazglűlésnek.

Az

elnök jelezte, hogy még egy feladata lerrne az elnökségnek

a tagi kérdésekkel
kapcsolatban, meg kellene hatérozni az éves tagdij mértékét.Véleményeszerint nem érdemes
emelni az összeget, ajelenlegi szinten kellene tartarri a díjat 10.000Ft összeggel.
A jelenlévók egyetértettek a javaslattal.
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(V.14,) e|nökségi hat.: A Vasi Ótorony Közhasznú Egyesület elnölcége 7
igen,0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a 2013, évi tagdíj
összegén nem kíván váItoztatni az előző évi tagdíj mértékéhezképest. 10.000 Ft
összegű tagdíj elfogadását javasolja a közgyűlés számára.
131201,3.

Az elnök megkérdezte az ülés résávevóit, hogy van-e további kérdésiik.Mivel egyéb kérdés,
hozzászőlás nem érkezett a napirendi ponthoz, igy 15:00-kor bezárta az elnökségi ülést.
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