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Jegyzőkönyw
amely készült 20l2. január 30-án a Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület közglű!ésén

Időpontja: 201 2.01.30.

1

6:00

Helye: Nádasd, Vasút u. 7, Múvelődési ház

Jelen vannak:

-

1íb elnök tanácskozási joggal
2I fo egyesületi tag szavazati joggal
2

fr FB tag tanácskozási joggal

2

fr

munkasz ervezeti tag tanácskozási

1

fi

Dr, Egyed Járros ügyvéd tanácsko zási joggal

joggal

ló órai közgyűlés:
Sütő Kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a közgyrilés 16:00-kor
határozatképtelen, ezéííaz Egyesület a|apszabá|yában foglaltaknak megfelelóen és a
meghívóban ismertetettek szerint a megismételt közgyrilés 7l2 őrával később kerül
megtarlásra.
16:30 órai, megismételt közgyűlés:

Sütó l(ilmán ismét megnyitotta a közgyrilést. Ismeltette a napirendi pontokat. Elmondta,
hogy mindenki megkapta e-mailben a meghívót, amely tartalmazza a javasolt napirendi
pontokat, személyesen pedig az írásos elóterjesáést a közglrilés előtt. Tájéko
a
^atía
közgyűlést, hogy a megismételt közgl,Lílés a megjelentek számáú.ól fliggetlenül
határozatképes, továbbá, hogy megismételt kőzgyúlésen nincs lehetőség egyebek napirendi
pont tárgyalásara, vagy új napirendi pontok felvételére,ezért csak a meghívóban megjelölt két
napirendi pontról dönthet a közgyűlés.
Ezt követóen Bors Esztert javasolja a közgl.tilés jegyzókönyvének vezetésére,Karvalics
Zoltant pedig a jegyzőkönyv hitelesítésóre javasolja.
Szavazásra kéri a jelenlévőket, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. A jelenlévők egyhangúlag
elfogadták a javaslatot.
Elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi pontokat, amelyeket az kőzgyűlés
egyhangúlag jóváhagyott.

IttZOtZ. 1t.:O.; közgyúlósi határozat: tt Vasi Órtorony Kózhasznú Egyesület
21 igen, 0 nem.0 tartózkodás mellett az előre meghírdeteít napirenrli
I

|kazvtílé,se
pontokat clfogadta.
]

Ezt követően részletesen ismeftette az 1. napirendi pontot:
A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület 2012. évi költsógvetésének elfogadása
Sütő Kálrnán megkérdezte a közgyűlésen jelen lévőket, hogy mindenki megkapta-e az irásos
elóterjesztést, és mindenkinek volt-e elegendő ideje, hogy átolvassa. Nem érkezett felszólalás,
így kis várakozás után ismertette a rendkívüli közgyűlés összehívásának okait.

Elmondta, hogy a VidékfejlesztésiMinisztérium a HACS számára előírt feladatok között a
2012. évi költségvetés megküldési hataridejét 2012. janlár 15-i időponttal jelölte meg,
azonban az adotl napig az éves felhasználható forráskeretről szóló tájékoztatást nem küldte
meg sziimunkra. A költségvetés jóváhagyásanak és megküldésénekhatáridejét a YM ezért
2012. január 31-re módosította. A keret megküldése ezen meghívó kiküldésének napjáig sem
történt meg, azonban a közgyrilés által elfogadott költségvetés megküldésének határideje
változatianul 2012. január 31.
RendkívÜli közglrilés taíására és a költségvetés elfogadására a fenti határidő betartása miatt
van sztikség.

Az Itányítő Hatóság

éves forráskeretre vonatkoó tájékoztaíását követően a késóbbiekben
ismételt közgl,Lilés tartása válhat szükségessé a 2012. évi költségvetés felülvizsgálatának
érdekében.

Felhír,ta a közgyűlés figyelmét, hogy az e-mailben megküldött és a nyomtatásban kiosztott
költségvetés tervezetet a közgy.Lílés elótt, 15 órakor tartott elnökségi ülésen az elnökség
megváltoztatta, amelyet a felügyelő bizottság az ülés folyamán véleményezett, és a közgyűlés
általi elfogadásra javasolt.

Sütő Kálmán ismertette az elnökségi ülés során hozotí 4l20I2. (I.30.) számú elnökségi
határozatot,.

4/2012, (L30.) eln.hsz.: A Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület elnöksége 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy az elnökség által 2011. december ]4-én
elfogadott kbltségvetés teryezeíet az alábbi sorokban, a következő összegelo.e módosítja:

Bérleti díjak (iroda, terem, eszkóz) 1.300.000Ft, Telefon B00.000FL Távhő

500.000Ft,

Elektromos áram 200.000Ft, Irodaszer 400.000Ft, Egyéb kiadások (képzések, rendezvények,
konferenciák) 500.000Ft. Az elnölaég a l<iltségvetés dologi kiadás oldalát 1.162.000 forinttal,
tehát a kiadások összesen sorát 47,749.000.forintra módosítja.

Ismertette az egyes kiadási
megváltoáatásának indoklását :

és bevételi sorok

tartalmát, valamint

az egyes

sorok

Elmondta, hogy nem tartja célszerűnek az egyes költségtípusok alultervezését az előző évhez
képest, mert semmi sem garantálja ezek csökkenését. Megemlítette pélrlául a bérleti díjak
kérdését,amelYekkel kapcsolatban az egyesület tárgyalásokat kezdeményezett a díjcsökkentós
érdekében,de egyelőre nem tisztázott, hogy ez biztosan megvalósul-e. Tehát a bérleti dijak
összegét az előző évi szinten töfiénő megtafiással támogatja az elnökség illetve a felügyeló
bizottság. Indokolatlannak tartották az éram, a távhő díjak alultervezését is. A
munkaszervezet korábbi tájékoztatására hivatkozva, mely szerint több pályázaí elókészítésiés bírálati időszak is várhatő ez évben, a telefon kiadások, valamint az irodaszerek soron
magasabb összeggel érdemes tervezni.
Ezekhez a páIyázati időszakokhoz kapcsolódóan több tájékoztató forum megtarlása is
kapcsolódhat, ezért az elnökség egyhangú véleménye szerint az egyéb kiadások (képzések,
rendezvények, konferenciák) ftnanszirozására fordítandó összeget is indokolt felfele
módosítani.

jelen lévőket, hogy a kormány rendelete szerint 2012. június 30-ig vissza kell
flzetnie az egyesületnek a múködési forrás terhére felvett előleget, amell,rrek az idei ér,,re eső
tésze 1'7 .123.531,Ft, amelyrrek a visszafizetése a június 30-ig benyújtásra kerülő elszámolások
terhére, valamint a határidő előtt fennmaradó összeg MvH bankszámlájara törlénő
egyösszegű átutalással valósul meg, Ennek megvalósításáho z azonbarl, várhatóan
hitelfelvételre lesz szükség, hogy a működést zavartalanul biztosítani lehessen. Elmondta,
hogy jelenleg az egyesület vagyona 4.000.000 forint körül van, ami nem elegendő, mert kb.
l5-20 millió forint rulírozó hitel kellene a finanszirozáshoz.
T ájékoztatta a

sütó kálrnán felhír,ta a figyelmet, hogy a bevételek részétképezik a tagdíjak. Ezek a
befizetések fontos alapját képezlk az egyesület olyan kiadásainak, amelyek egyébkénta

jogszeni működés érdekében és folyamán merülnek fel, de az MvH felé a múködési
forrás
terhére az érvényben lévó múködési rendelet alapján nem elszámolhatóak. Ezeknek az MvH

által nem elszámolhatónak ítéltösszegek nagy részérevonatkozóan az egyesület perben áll az
MVH-val. Egyes tételek mát pozitiv elbírálásra is kerültek az egyesület számláján történó

jóváírással együtt. Továbbá ezek a befizetések biaosítják a hitelfelvétel során a kamat
megfizetésének a fedezetét, meíl ez a tétel szintén nem elszámolható a működési for.rás
terhére.

Javasolta, hogy a tagdíjak 2012. évi métékéthagyja változatlanul a közgyűlé s, azaz az előző
évi 10.000 forintot fogadja el.

Zsolnai Zoltín a Vasszécsenyi Önkormányzat képviseletében késve érkezett az ilésre, ezert
tájékoztatást kéfi róla, hogy miért van szükség ezek a napirendi kérdéseknekrendkívüli ülésen
tÖrténó megtárgyalására, Elmondta, hogy nem elegendő az idó a megfeleló felkésztilésre, Sütó
kálmán elismételte az ülés elején elmondott indokokat, zsollai zoltán elmondta, hogy
érdemes lenne az állarq a {lnanszírozó felé jelezni-, hogy nem lehet a forrásokra vonatkoá
közlemény nélkül komolyan tervezni. sütő I(iilín{in válaszában kifejtette, hogy országos, de
minimum régiós közös előterjesztéseket, javaslatokat nyujtanak be a HAcs-ok errnek a
konkrét, és más hasonló problémák megoldásanak érdekében.

Zso|nai ZoItát nem értett egyet a tagdíjak mértékével,továbbá ér,deklődésétí'cjezte ki az aktív
tagok létszámával kapcsolatban. Sütő Kálmán elmondta, hogy 150 fo körül van minden évben
azoknak a száma, akik tagdíjat fizetnek. A felszólító levelek megküldése, a kizárások

lebonyolítása a szüksóges esetekben megtörténik.
Zsolnai Zoltén kifogásolta, hogy a költségvetésben nem láthatóak egyértelműen az egyes
munkavállalókra eső személyi juttatások, valamint, hogy azok arányban vannak-e a
teljesítménnye1. Sütő Kálmán ismerlette a személyi kiadásokat. Zsolllai Zolííllrlfelvetéséhez,
mely szerint az iroda bérleti díjakat csökkenteni szükséges, több tag is csatlakozott (Karvalics
Zoltin, Kozma Judit, Sebők Péter), illetve megoldási lehetőségeket kívánt javasolni erre
vonatkozóan. Sütő Kálmán elmondta, hogy már tárgyalásokat kezdeményezett a bérleti díj
csökkentésére.
Zso'lnai Zolítn hiányolta a tagság érdekében tartott értelmes programokat, és nem látja a
költségvetésben az eríe teíyezett forrásokat. Sütó Kálmán jelezte, hogy a reprezentáció, az
egyéb kiadások, valamint a terembérlet sorokon találhatóak az ilyen célra tervezett kiadások.
Zsolnai Zoltín ősszességében takarékosabb gazdálkodást javasol, mer1 megítéléseszerint több

forrást nem kap az egyesület a fennmaradó időszakra. Sütő Kálmán elmondta, hogy
temészetesen a dologi kiadások minimalizálásara törekszik, és a bérek sem változtak már
évek óta, az idei évi kötelezó bérkompenzáció kivételével.Továbbá megkérte a tagságot,
hogy javaslataivai és esetleges anyagt hozzájárulásával segítse az egyesület munkáját, a
források megteremtését, a működés zavartalanságanak biaosítását.
Sütó Kálmán megkéítea jelenlévó tagokat, hogy szavazással hozzanak döntést róla, hogy a
tagdíjak v áltozatlan szinten való tarlásával egyetérlenek-e.

2t201,2. (L30.) közgyűlési határozat:
közgyűlése 20 igen,

l

a

Vasi Órtorony Közhasznú Egtesület

nem,0 tartózkodás mellett a 2012. évi tagdíjakat a 2011. évi

l0.000 forintos összeghez képest nem változtatja meg.

Sütő Kálmán megkérte a tagokat, hogy szavazással hozzanak hatáío7aíot a költségvetés
elfogadásáró1.

312012. (L30.) közgyű|ési határozati
kazgllűlése 20 igen, 0 nem,

]

a Vasi

Óftorony Közhasznú Egesület

tartózkodás mellett a 20]2. évi költségvetés tervezetet

elfogadta.

Sütő Kálmán Tészletesen ismertette a 2. napirendi pontot:

Tájékoztatía a jelenlévőket, hogy a jogszabály adta lehetőség szerint szeretne nyugdijba
menni. Az elűez szükséges munkaidő megváltást követően jogosulttá válna a
korengedményes nlrrgdíjra, feladatát pedig a továbbiakban is ftiállású elnökként látná el.

A munkaidő

megváltására kiszámított összeget hiánytalanul rnegtciríti az egyesület számára,
hiszen szerzőclésben vállalja ennek az összegnek a befizetését. Az egyesiilet az ó befizetését
követően utalja tovább a nyugdíjintézet számára az összeget. Elmondta, hogy az
elnökség és a
felügyelő bizottság állást foglalt a kérdésben és támogatta a javaslatot, melt úgy ítélte
meg,
hogy nincs anyagi hátránya az egyesület számfua, Beadta a kérelmét,de a pontos összeg
meghatározása még nem tönént meg.

csák Tamás a felügyelő bizottság elnöke elmondta,hogy azösszeget még nem lehet tudni, de
a bizottság is utána járt a jo8i feltételeknek, Tájékoztatása szerint létre jön egy szerződés,
amelY szerint a nyrrgdíjintézet batÍrozata szerinti összeget az elnök 3 napon bel;1l befizeti,
az
egyesület pedig ezt követően utalja el a nyugdíjintézetnek. Az eljárás részeként 1 napra
technikai okokból meg kell szüntetni a munkaviszonf,
A Felügyelő Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja, a közgy,tilésnek elfogadásra
javasolja.
Zsolnat Zoltán felszÓlalt a témával kapcsolatban, és megosztotta tapasztalatait a hasonló
nyugdíjazási folyamatokkal kapcsolatban. Tudomása szerint a hatérozathozatali időszak nem
1 nap, hanem 3-4 hónap, ameddig

az érlnteítnem tud elhelyezkedni. Továbbá kérdéstintézett
sütő kálmánhoz, hogy miért szükséges floállásban marad nia a nyugdíjazást követően.
SÜtő Kálmán elmondta, hogy szeretné a Közg|ilés álíal számára biztositott öt évre szóló

mandátumát kitölteni, és az elnöki feladatok folyamatossága és mennyisége, az ezzel járó
felelősség is indokolja a frállású munkaviszony fenntartását.

sütő kálmán megkéítea jelenlévőket, hogy amennyiben támogatják, hogy igénybe vegy. a
korengedményes nyugdíjazás lehetőségét, és az egyesület megállapodást kössön vele
a
munkaidó megváltás díjtótelének a munkavállaló általi befizetésére,továbbá támogatjrák,
munkaviszonyának 1 napra való megsziiLrrtetését, majd ezutln új, mandátumának lejértáig
tartó hataTozott idejú munkaszerződés megkötését, akkor errő| szavazássa| hozzanak

határozatot

.

41201,2. (I.30.) közgyűlési határozat:

a Vasi

Óftorony Közhasznú Eglesület

közgyűlése 20 igen, 0 nem, ] tartózkodás mellett megszavazta, hogl Sütő Kálmán, az

eglesület elnöke igénybe veg/e

a

eglesület megállapodást kössön

korengedményes tryugdíj azás lehetőségét, és az

vele a munkaic]ő megváltás díjtételéneka

munkavállaló általi befizetésére, továbbá támogatja
megszüntetése mellett
megkötését.

-,

megválasztásának

-

munkaviszonya

időpontjáig tartó

1

napos

új nlunkaszerződés

Siitő Kálmán elrrök megköszönte

Kmf

3

.1e}-.-

Bors Eszter
Jeglzőkönywezető

a részvételt és a

közgytilést

l 7:3 O-kor bezarta.

