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Jegyzőkiinyw,
amely készült 20l2. május 30-dn, a l/asi Ortorony Közhasznú Eg,,esület közgyűlésén

Helyszín: 9915 Nádasd, Vásút u. 7. - Múvelődési Ház
Jelen vannak: a mellókelt jelenléti ív szerint

15 órai közgyűIés:

Sütő Kálmán köszönti

a megielenteket. Elmondja, hogy az egyesület tagság száma 162 fő.

l62 főből 8-an vannak jelen, ami azí mutaüa, hogy

A

a határozatképesség nem ál1 ferrn. Így fél

óráva1 később, 15:3O-kor lehet megkezdeni a megismételt közgyűlést.

15:3O-kor kezdődő megismételt közgyűlés:

Sütő Kálmán elnök köszönti

a jelenlevőket, majd

felkéri Bokor Annamáriát a jegyzőkönyv

vezetésére, melyet a közglúlés egyhangúan jóvahagy.

A

jegyzőkönl,w

hitelesítésétVarga

Gyula vállalja el, melyet a közgyúlés szintén egyhangúan jóváhagy.

Ezt követően Sütő Kálmán ismerleti a napirendi pontokat:

1.

A Vasi

Ő.to.o.ry Kőzhasznú Egyesület 2011. évi beszámolójának, mérlegének

ismertetése, elfogadása
2. Javaslat tiszteletdíjak módosításara
3. Egyebek

Elmondta, hogy a meghirdetett konkrét térnákon felül egyéb kérdéseka megismételt ülés
előírásai szerint nem tárgyalhatóak.

A napirendi pontok

ismertetésétkövetóen sütő kálmán

megkéri a tagságot, hogy szavazzon azok elfogadásrfuól.

Az

jsmenetett napirendi pontokat

a Vasi

Ónorony

Közhasznú Egyesület közgyrilése

egyhangúan elfogadj a.

1. Napirendi pont: A Vasi Órtorony
beszámolójának,

Közhasznú Egyesület 2011. évi

mérlegénekismertetése, elfogadása

Sütó Kálmán felkéri Bors Eszter munkaszeíyezet yezetőí, hogy ismerlesse a munkaszerwezet
múködését,az elért eredményeket, mielőtt részletesen ismerteti a beszámolót, mérleget.

Bors Eszter a mellékelt beszámoló alapján ismertette a munkaszervezet által ellátott
feladatokat, a 2011. évben benyújtott és feldolgozott kérelmekkel kapcsolatos tudnivalókat,
továbbá a támogatást nyer1 kérelmekre vonatkozó statisztikai adatokat, eredményeket.

5/2012. (V.30.) közgyűlési határozat

A

Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület

közg,,űlése nyílt szavazással, 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egthangúlag

efogadja

a l'asi

Órfurony Közhasznú Eglesület 2011. évről szóló szakmai

beszámolóiát.

Sütő Kálm{in megköszöni

a részletes tájékoztaíást, majd mielótt a pénzügyi beszrimolóra

térne, elmondja, hogy az egyesület működési forrás kerete a Vidókiej lesztési Minisztérium

I4l2012. (III.22.) közleménye alapj án a 2012-2015 közötti

időszaka ez éy elején meg

rendelkezésre álló 94.788.300 Ftró1 73.066.565 Ft-ra került lecsökkentésre.

Az

elvonás a

2012. évi keretet érintette legjelentősebben , mert a 2012. januar 30-i közgyűlésen elfogadott
47.149.000 Ft tervezett költségvetés ftnanszírozásához az IH mindössze 29,226.626 Ft keretet

kívánt biztositani. A 2012-es évre vonatkozóan a1412012. (|1L22.) közlemény módositásának
ételmóben, az IH engedélyével kiegészíthető a keret a közgyűlés által januárban jóváhagyott
éves költségvetési keretre, tehát 4'7.749.000

Frra. A fonásátcsoportosítás módja

a következő

évek lorrásainak terhére történő átcsoportosítás. arrnak érdekében,hogy a jelenlegi
ieladatellátás biztosítható legyen. A delegált feladatok merrnyisége, és a kérelemfeldolgozás
határideinek rövidsége a teljes 1étszám fenntartását indokolja.
Ismertette továbbá, hogy a

HACS-ok számára

a Minisztérium által

biáosított működési előleg

visszafizetése ez év június 30-ig meg kel1, hogy történjen, ezért hitelfelvételre mindenképpen

sztikség 1esz. Ezt akadályozhatj a az a tény, hogy a jelenlegi civil törvény szerint egyesület

csak

a

l,agyona mértékéigjogosult hitel felvételére.A vidékfejlesztési Minisztérium

tájékoztatása alapján

a vonatkozó rendelet módosítás alatt áll. a hitelfelvételi

lehetőség

HACS-ok részére1örténő biztosításával. Elmondta, hogy a Savaria Takarékszövetkezettel
már tárgyalt.

Az egyesület flnanszírozási problémáinak ismerletéseként részletezte, hogy

a Mezőgazdasági

és Vidék fei lesztési Hivatal részérőI a kifizetések időpontja bizonltalan, áprilisban később
kaptak a kollégák fizetést is, nrert későn érkezeílaz MVH-tól a kifizetés. ami még a 201l.

október november - decemberi működesi

köILsegek elszámolását jelentette.

Sütő Kálmán jelezte, hogy a mérleget, eredmény kimutatást mindenki megkapta a meghívóval

egyidejúleg. Megkérdezte, hogy szükséges-e idó biztosítása, az anyag áttanulmányozására.

A

jelenlévők nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel.
Soronkérrt ismertette
közhasznúsági

j

a mérleg és az eredmény kimutatás tételeit, valamint az egyesület

elentését.

Kórle a jelenlévóket, hogy amerrnyiben kérdéseikvarrrrak a beszámolóval kapcsolatban,
tegyék fel azokat.
Kérdésnem érkezett a mérlegge1, eredmény kimutatással kapcsolatban.
Sütő Kálmán elmondta, hogy a felügyelő bizottság és az elnökség is elfogadásra javasoita az
egyesület 2011. évi mérlegót, eredmény kimutatását és közhasznúsági jelentését. Megkérte a
tagságot, szavazzanak a 2011. évi mérleg és eredmény kimutatás elfogadásriról.

A

tagság

egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

612012. (V.30.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület

közglűlése nyílt szavazással, 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett eglhangúlag

elfogadia

a l/así Ortorony

Közhasznú Egyesület 2011. évről szóló pénzügli

beszámolój át és mérlegét.

Ezt követóen Sütő Kalmán részletesen ismertette a közhasznúsági jelentést, külön emlitést

tett az értékcsökkenésról, valamint a mellékletek sorainak értelmezéséről,így többek
között

az

MVH által

el nem ismert költségekről is.

Kérdés nem érkezeít,így Sütő Kálmán megkérte a tagságot, szayazzanak a közhasznúsági
jelentés elfogadásáról,

712012. (V.30.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület

kazglűlése nyílt szavazással, 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett eg,,hangúlag
e(ogadja

a

Vasi Órtorony Kózhasznú Eglesület 20]]. évről szóló kozhasznúsőgi

jeIentését.
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2. Napirendi pont: Javaslat tiszteletdijak módosítására

Sütő Kálnrán beszámolt róla, hogy jelenleg bluttó 30.000 Ft tiszteletdíjat kapnak az elnökség

és a felügyelő bizottság tagjai.

Az

egyesület könyvelőjének íájéko^aíásaalapján, ha a

tiszteletdíjak nem érik el a mindenkori minimálbér 30%-át, akkor nem jön létre biztosítási
jogviszony, ezért járulékot sem kell fizetni. Ez által csökkenthetőek a bér terhek.

Sütő Kálmán felhír,ta a figyelnret, hogy egyéb területeken

is

sikerült csökkenteni a

kiadásokat, így például az irodabérleti díj at, a telefonköltséget.
Sütó Kálmán megkérdezte a tagságot, van-e valakinek kérdése,hozzászólása. Nem érkezett,
észrevételezés,ezéríszayazásta kérte fel a tagokat.

8/2012. (V.30.) közgyűlési határozatl
lu;zgyűlése nyílt szavazással,

A Vasi Űtorony

Közhasznú Eglesület

9 igen, 0 nem és 6 tartózkodás mellett

egyhangúan

elfagadja, hogy- a tiszteletdíjakat havi bruttó 30.000 Ft-ról havi bruttó 27.850 Ft-ra
csökke ntsé k.

Sütő Kálman elmondta, hogy megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok értelmében az
Egyebek napirendi pont nem tárgyalható, így a közgyűlóst l6:25-kor bezárta,

Kmf-

Bokor Annamária
Jegtzőkönywezető

b
Va|ga ffyula
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Melléklet:

1. Beszámoló

a

Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület 2011. évi működéséről, valamint a

múködési- és fejlesztési fonásokról

2.
3.

201I. évi közhasznú egyszerűsitett éves beszámoló
2011. évi közhasznúsági jelentés

