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síQrfolDttl,
Jegyzőkönlv,
amely készült 2013. május 27-én, a Vasi Óxorony Közhasznú Eglesület
rendkívüli e lnö kségi ülésén

Időpontja: 2013.május 21. 14:30
Helye: Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület Munkaszervezete Körmend, Rákóczi F. u. 38.
Jelen varrnak:
- 6 íó elnökségi tag szavazati joggal
- 3 fo felügyeló bizottsági tag

-

fo munkaszervezeti tag tanácskozási joggal
1 fő könyvelésért felelős személy Gaálné Horváth Mónika
1

Perl János alelnök

a

jelenlévőket, megállapította, hogy az elnökség
hatarozatképes, tákol"aíta a tagokat, anól, hogy Sütó Kálmán elnök egészségügyi problémák
miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért kérte, hogy vezesse le helyette az ülést. Majd
köszöntötte

ismertette a napirendi pontokat.

Kéfie a tagokat, amennyiben van a napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, azt tegyék
meg. Nem érkezett javaslat, ezért elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi
pontokat, amelyeí az elnökség egyhangúlag jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors Esztert a jegyzőkönywezetésre, és felkérte pass Imre elnökségi
tagot ajegyzőkön}y hitelesítésére,melyet az elnökség egyhangú szavazássa| megerősített.
Az elnökség megkezdte

a napirendi pontok tárgyalását.

1. Napirendi

pont: A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület 2012. évikőzhasznúsági
j elentésénekfelülvizsgálata

Az

ülést vezető alelnök megkérte Bors EsZer1, hogy tájékozíassa az elnökség tagjait a

napirendhez kapcsolódó információkról.

A

munkaszerve

zet yezető elmondta, hogy

a

könyvelő iroda az előző ülést követően jelezte, hogy nem megfeleló formanyomtatványban
készült el a beszámoló. 2013. évtól a mostani előterjesztésben csatolt bevallási formát kell

használni. Átvezetésre kerültek a korábban ismertetett összegek ebbe a nyorrrtatványba.
Ésnevételrekerült továbbá, hogy elírásra került néhány tétel számítási vagy besorolási hiba
miatt.
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Ezekről Gaálné Horváth Mónika ad tájékoztatást, aki az egyesület könywelését végzi, Gaálné
Horváth Mónika elmondta, hogy valóban tévedéstöfténí az előző beszámoló formátum
összeállítás sorián, elkerülte a figyelmüket az

űj

szabáIyozás.

A

táb|ázaíban azonban csak

számítási hibrik voltak az akkor feltiintetett adatokban.

Ezek a következóek voltak. Egyéb bevételek között

9 Ft-tal nagyobb összeg került beirásra az

előző év oszlopban. A tiszteletdíjak összege eliités miatt tévesen 4.484 eFt összeggel került
megadásra. Anyagjellegű ráfordítások között

került feltüntetésre a bankszámla kamatköltsége,

amelyet a pénzügyi műveletek ráfordításai között
megtörtént.

sziikséges szerepeltetni. Ennek az átsorolása

A helyes adatok a jelenlegi előterjesztésben olvashatóak.

Az elnökség tagai

a változtatásokat tudomásul vették.

A munkaszervezet vezető jelezte, hogy

a

köáasznúsági jelentés formája és kisebb mértékben

a taItalma is változott. A közhasznú beszámoló tevékenységeire vonatkozóan a korábbi
évekhez képest nincs váItozás. Az egyesület továbbra is elsősorban vidékfejlesztési
tevékenységet lát el, amelynek során több közhasznú cél ápolására is kiterjed a működése,

Ezek konkrét bemutatása a jelentés szöveges részébenolvasható. y álto^ak a közhasznú
minősités feltételei is 2012. jantár l{ől. Vizsgálat alá esik az erőforrás ellátottság, valamint a
megfelelő társadalmi támogatottság kérdése.Az első vonatko zásában az egyesület minden

Éves arbevétele meghaladja az egymillió forintot, két év
egybeszámított adózott eredménye nem negatív, továbbá személyi jellegú kiadásai
meghaladjak az Összes ráfordítás egyrregyedét. A társadalmi támogatottság feltételeinek az
egyesület az által felel meg, hogy önkéntes tevékenységet végző személyek segítik a
paramétemek megfelel.

közhasznú tevékenységek ellátását.

Továbbá táJékoztatía a tagokat arról, hogy a felügyelő bizottság megtekintette, elfogadta a
besziimolót.

perl János megkérdezte a jelenlévőket, hogy kívánnak-e észrevételekettenni a pénzügyi,
illetve múködési adatoka vonatkozóan, A jelenlévók nem kívántak hozzáf'úzni az
elhangzottakhoz.

A szavazás sorén az alábbi, egyhangúan meghozott határozat született:
14l20l3. (V.27.) elnökségi hat.: l Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület elnöksége 6

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hog,, az Egllesület 2012. évi kjzhasznú
eglszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentésételfogadja és a közgyűtés
e lé tarté nő b e t e rj e szí é sf e j avasolj a.
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Gaáhé Horváth Mónika elfoglaltságaira hivatkozva távozott az ülésről,

2.

Napirendi pont: A 10312012. (X.1.) VM rendelet alapján benyújtott, IH által jóváhagyott
és előzetes támogatási rangsorba állított Vidéki örökség megőrzése jogcím kérelmeinek
támogatásával kapcsolatos döntéshozatal

Peri János megkérte Bors Esztert, hogy ismertesse az előterjesztett fonásallokációs tervezettel
kapcso 1ato s tudnivalókat.

A

rendelkezésre álló forrás 70.954.948 forint. Ebből a keretből négy rangsorba állított
támogatási kérelem ftnanszítozáséra nem maradna elegendő forrás, átcsoportosítás vagy
többlet forrás igénylésenélkül.
Az elnökség élhet a forrásátcsopoftosítás, valamint a központi keret terhére történő többlet
forráskeret igénylósének lehetőségével. A jelenlegi döntés során azonban elegendó a a
Turisztika jogcím megrnaradt keretének egy részétátcsoportosítani. Ez a jogcím nern került
meghirdetésre ebben az évben és a ciklus végéigmár nem is lesz rá lehetőség. 140.235 ellró
átcsoportosításával finanszírozhatóvá válik az összes, tehát a 9 db rangsorba állított kérelem
támogatása, összesen 111.945.419 Ft támogatásigénnyel.

a Mikrovállalkozás és a Turisztika jogcímeken megmaradó
(Turisztika:
forrásokat
8.909,889 Ft, Mikfo: 3.141.348 Ft) a Falumegújítás jogcímre kellene
átcsoportosítani, mert a jövőben mar nem hirdethetőek meg ezek a jogcímek, a Falumegújítás
jogcírn kérelmeinek rangsorba állítását követően forráshiány fog jelentkezni, amely a
lorrásátcsoporlosítás után sem lesz maradéktalanul kielégíthető többlet fbnás igénylése
nélkül.
Továbbá elmondta, hogy

Az elnökség tagjai egyetértettek az előterjesztéssel,

Perl János megköszönte

a

tájékoztatást, majd megkérte az elnökséget, hogy hozzanak
határozatot arra vonatkozóan, hogy a forrásátcsoportosítást kezdeményezik.
1512013. (V,27.) elnökségi hat.,:

A

Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület elnöksége 6
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a III. tengely Vidéki
örökség jogcím rangsorba állított 9 db kérelmének támogatása érdekébena jogcímen
rendelkezésre álló 70.951,918 Ft keretet a Turisztika jogcímről történő
átcsoportosítással 40.990.690 Ft-tal egészítiki. A minimum pontszám 95 pont.
A Mikrovállalkozás jogcímen fel nem használható 3.14 ].348 Ft, valamint a Turisztíka
jogcímen megmaradó 8,909.B89 Ft összeget Falumegújítás jogcímre kerül
átcsoportosításra.

Varga Albin jelezte, hogy elég alacsony a pályázatok száma a jogcímen, érdemes lenne
felkeresni célzoltan a lehetséges pályázőkat. A munkaszervezet vezető válaszként elmondta,
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hogy a jövőben, amikor elegendő forráskerettel rendelkezik majd az egyesület, mindenképpen
igyekszik bevonrri a kevésbéaktív potenciális pályázókat is,

perl János felvetése alapján célszerű lenne megfogalmazni egy haíáíozaíoíarra
az esetre, ha a
munkaszervezet többlet fonás igénl kellene, hogy jelezzen a VidékfejlesztésiMinisztérium
felé a hamarosan szintén rangsorba állítandó Falumegújításjogcím kéretmeinek teljes körű
fnanszir o zhaíő ságál-1o z.
A jelenlévők egyetéíettek az alelnök javaslatával, amelyről haíározatot is hoztak.
1612013. (V.27.) elnökségi

hat;

A

Vasi Ortorony Közhasznti Eglesület elnöksége 6
igen, 0 nem, 0 tartózkodús mellett határozatot hozotí róla, hogl félhatalmazza a
munkaszervezetet, hogy amennyiben lehetőség nyílik tóbblet ,forrás igénylésérea
központi keret terhére, abban az esetben a Falumegújítasjogcím rangsorba ótllított
kérelmeinek teljes k)rű támogatásához szükséges ftlrrást megigényelje.

Az

alelnök megkérdezte az ülés résztvevőit, hogy van-e további kérdésük. Mivel egyéb
kérdés,hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így 15:30-kor bezárta az elnökségi
ülést.
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