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Jegyzőkönyv,
amely készült 201 3. szeptember

]

6-án,

a Vasi Ónorony Közhasznú Egyesület

elnökségi iilésén

Időpontja: 2013. szeptember l 6. 15:00
Helye: Körmend, Rakóczi F. u. 38. munkaszervezeti iroda
Jelen vannak:

-

10 fo elnökségi tag szavazati joggal
1

1

íó munkaszervezet vezető tanácskozási joggal
íö ügyvéd

Sütő Kálmán elnök köSzöntötte

a

jelenlévőket, megállapította. hogy

az

elnökség

hatarozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.

Kéfte a tagokat, amennyiben van a napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, art kgyék
meg. Nem érkezett javaslat, ezér1 elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi
pontokat, antelyet az elnökség egyhangúlag jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors Eszter1 a jegyzőkön}.vvezetésre, és felkérte Varga Gyula elnökségi
tagot a jegyzőkönyv hitelesitésére, melyet az elnökség egyhangú szavazással megerősített.

Az elnökség megkezdte

1. Napirendi

a napirendi pontok tárgyalását.

pont: A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület tisztségviselőinek választásával

kapcsolatos kérdésekelőkészítése

Sütő Kálmán jelezte. hogy szeretné tájékoztatni az elnökséget. hogy rnilyen inlormációk
állnak rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy miként alakut a HACS-ok jövőbeni feladata.
EU-s előírások alapján 2014-ben el kell, hogy kezdődjön a HACS-ok tiirsadalmi
meghatalmazásának megerősitése, felülvizsgálata. Ennek során ismételten dönthetnek majd a
települések, hogy milyen szerveződési tbrmában kivánják a vidékfej lesztési támogatások
koordinációját megszervezni. Működési költséggel az egyesület a jelenlegi évre rendelkezik.
A 2014. évre 5 mó Ft, a 2015. éwe 3 mó Ft áll rendelkezésre, arnely a munkaszervezet
fenntartásához nem elegendő. Az állam dönthet úgy, hogy előfinanszírozza a következő ciklus
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előkészítésif,ízisában a HACS-ok működését, de erre vonatkozóan még nincsenek
információi.
Összességében elmondható, hogy bizonytalan a jövőkép, de gondolkodni kell rajta, hogy
milyen megoldásokkal lehetne biztosítani a finanszirozást a munkaszervezet fenntartásához.
Amiatt, hogy a jövő év elején mindenképpen le fog zajlődni az egyesület tagtelepüléseire
vonatkozóan egy elégedettségi felmérés,amel}mek során várhatóan ismételten meg is kell
erősíteni a tisztségviselők személyét, célszerűnek tafiotta volna, hogy ne 5 évre válassza meg
a soron következő közgytilésen a tagság a tisztségviselőket, hanem ez év végéig.Azonban
ehhez alapszabály módosítására lenne szükség, amely egy következő közgyúlésen lenne
tárgyalható. Az egyesület tisztségviselőinek mandátuma 2013. szeptember 19-én lejár. Ettől a
naptól kezdve működésképtelen lenne az elnökség, amennyiben nem történik meg az adott
időpontig a választás.
Javaslata szerint, amennyiben a jelenlegi tisztségviselók vállalják a megbízatást, indokoltnak
tartja, hogy a 2001-20l3-as tervezési időszakból még hátra lévő időben a közgyúlés őket
bizza meg a feladat ellátásával. Ezt követően a jövő évben mindenképpen elkezdődik a
megerósítés, újraszervezódés folyamata. amelynek során érdemes a szervezeti és működési

kereteket átgondolni, szükség esetén módosítani. Sütó Kálmán elmondta, hogy jelenleg a
helyzet országosan is ugyanilyen. Az új ciklus kezdete számos feladatot állít a
jogszabályalkotók elé, az egyéb pályázati rendszerek koordinálása is hasonló fázisban van,
szakértők szeriní ez Eu-s szinten is elmondható.

Nem gondolja, hogy a delegált feladatokat az egyesülettől e]vennék, mert kivétel nélkül
100%-os teljesítményigazolásokat kapott a munkaszeryezet az elmúlt időszakban.
Elmondta. hogy az ülés előtt megtartott felügyelő bizottsági ülésen is megfogalmazásra került,

hogy a legfontosabb feladat az átmeneti időszakban, amíg a HACS-ok működésére szánt
forráskeretek ismertté válnak, a munkaszervezet ferurtarlásának biztositása. Javasolja, hogy
kezdjen az elnökség tájékozódni róla, hogy miként lehetne a munkatársak bérétprofitorientált
tevékenység bő l finanszírozni.
Vannak információk róla, hogy a HACS átalakitását kívánják kezdeményezni egyes tagjai az
egyesületnek, azonban az egyesület elnökségének a HACS egybentarlása kell, hogy a célja
legyen. Az egyesületnek mára vagyona is van, erről is felelő sségteljesen kell dönteni.
Elmondása szerint nem tartja szerencsésnek, hogy ennyire bizonytalan információkkal kell a
közgyűlésen a tisztségviselő választást lebonyolítani, de a zavartalan működés fenntartása
érdekében mindenképpen most kell sort keríteni rá.
Megköszönte az elnökség munkáját, és kérle a tagokat, hogy amennyiben nincs akadálya a
további feladatellátásnak, vállalják a jelöltséget és a közgyrilés felhatalmazása esetén a
megbízatást a ciklus végéigmindenképpen.

Sütő Kálmán megkérte az elnökségi tagokat, hogy nyilatkozzanak róla, hogy jelöltként
indulni kívánnak-e a feladat további ellátásáért. Ezt követően a tagok egyenként nyilatkoaak,
hogy a közgytilés felhatalmazása alapján vállalják a következő időszakban is a megbízatást.
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Az elnök jelezte, hogy Lakosi László elnökségi tag

előzetesen jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen, de amerrnyiben lehetőség van rá, továbbra is vállalja a megbízatást. A
közgyűlésen személyesen is képviselni fogja saját magát.

Csák Tamás egyéb elfoglaltságaira hivatkozva 16:00-kor elhaglta az ülést.
Sütő Kálmán megkérle az elnökséget, hogy hozzanak határozatot a tisztségviselő választással
összefi,iggő közg!ílési napirendi pont előterjesztendő javaslatával kapcsolatban. A szayazás
során az alábbi határozat született:
1812013. (IX.16.) elnökségi hat.:

A Yasi Óftorony

Közhasznú Eg,lesület elnöksége t0

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róIa, hogy az Egyesület 20t3.
szeptember ]9-én íartandó közgyűlésén a tiszíségviselők választásúval kapcsolatos

napirendi

poní lárgyolása során a jelenleg

2_

,feladatot ellátó lisztségviselők

megbízatásának a meghosszabbítása kerüljön eIőíerjesztésre a 2007-20] 3-as tenlezési
időszak megfelelő lezárósa érdekeben.

2.

Napirendi pont: Tagi jogviszonnyal kapcsolatos aktuális k&dések

Bors Eszter tájékoztatíaa jelenlévőket, hogy 7 tag jelezte kilépésiszándékát a legútóbbi
közglilés óta. Név szerint: Novák Melinda (Órimagyarósd, Dózsa Gy. u. 23.), Agrocom 2000
Kft. (Táplánszentkereszt, Malom u. 2.), M-I. Profit Kft. (Pankasz, Dózsa Gy. u. 5,), Rumi
Rajki István ÁVr 1Rum, Béke u. 20.), Vass László ev. (Szombathely, Tamási Áron u. 33.)
Európai Borlovagrend (Vasszécseny, Kossuth u. 3ó.), Aranypatak Vadásztársaság
(Szombathely. \agy L. u.30..1.
A változtatással a tagság létszáma 142 főrőI l35 fore csökkerrne.
Az elnök megköszönte a tájékoztatást. Lehetőséget biztosított az észrevételekkifejtésére.
Nem érkezett hozzászőlás, ezért szavazásra bocsátotta a kérdést, amell,rrek során az alábbi
hatétrozat született:

19/2013. (IX.r6,) elnökségi hat.:

A

Vasi Orlorony Közhasznú Egyesiilet etnöksége

l0

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a kilépni kívánó tagok

nyilatkozatáí a kazgiílésáltali elfogadásra javasolja.
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Sütó Kálmán jelezte, hogy amennyiben Vannak aktuális kérdések,amelyeket meg kellene
beszélni, terjesszék elő a tagok. Elmondta, hogy a munkaszervezet néhány tagja, illetve harom
elnökségi tag rés^ vesz a szeptember 25-28. között meglendezésre kerülő Horvát-Magyar
HACS tapasáalatcsere programban, amelylre NAKVI támogat{íssal sikerült forrást szerezni. A
reídezvény során bemutatásra kerühek a magyarországi HACS-ok alakulásával,
működésével kapcsolatos kérdések,valamint tájékoztatást nyújíaz ogyesület a fejlesztési
forrásokról, megvalósult píojektekről.

A hazaérkezéstkövetően bővebben beszámol

a projekt megvalósításáról.

Egyéb hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így 16:30-kor bezárta az elnökségi
ülést.
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