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Jegyzőkönyv,

amely készült 20}3.január 14-én, a Vasi Ortorony Közhasznú Eg,,esüIet közglíílésén

Helyszín: 9915 Nádasd, Vasút u. 7. - Művelődési Ház
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

15 órai közgyűlés:

Sütő Kálmán köszönti

a megjelenteket. Elmondja, hogy az egyesület tagság száma 154 fő.

154 íóből 7-en vannak jelen, ami

azl ínutal1a, hogy a határozatképesség nem áll

órával később. 15:30-kor lehet megkezdeni a megismételt közgytilést.

A

ferrn. Így fél

Az eInök

szünetet

rendel el.

l5:30-kor kezdődő megismételt közgyűlés:
Sütő Kálmán elnök köszönti

a jelenlevőket, majd felkéri Bors Eszter1 a jegyzőkönyv

vezetésére,melyet a közgy.Lílés egyhangúan jóváhagy.

A

jegyzőkönyv

hitelesítésétCsák

Tamás vállalja el, melyet a közgyúlés szintén egyhangúan jóváhagy.

Ezt követően Sütő Kálmán ismerleti a napirendi pontokat:

1.

A Vasi

Ótorony Közhasznú Egyesület 2013. évi költségvetés tervezetének

elfogadása
2. Egyebek

Elmondta, hogy a meghirdetett konkrét témákon felül egyéb kérdések a rnegismételt ülés
előirásai szerint nem tárgyalhatóak.

A napirendi pontok

ismertetésétkövetően Sütő Kálmán

megkéri a tagságot, hogy szavazzon azok elfogadásáról. Az ismertetett napirendi pontokat a

Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület közgl.rilése egyhangúan elfogadia.
1. Napirendi pont:

A Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület 2013. évi kö|tségvetés

tervezetének elfogadása

Az

előzetesen megküldött, illetve a helyszínen kiosztott költségvetés tervezet számadatai

aLapján

az elnök ismertette a 2012. évi működés várható alakulását.

A

47.'749 ezeí forint

összegű tervezethez képest maradvány keletkezett, 5.9]9 ezer forint összeggel. A
megtakarítás okaiként a következóket

említette:

- az iroda bérleti díja a bérbeadó személyénekváltozésa miatt áfa mentes kategóriába került,
ezért jelentósen csökkent a bruttó költség

- a szÜlési szabadságaról visszatórő munkavállaló új munkahelyen kezdett el dolgozni, ezért
az év második felére tervezett bérköltsége megtakarításía került
- az elnÖkség tiszteletdíjainak kedvezőbb feltételekkel történó kifizetése vá|t lehetővé a 2012.
évi jogszabály módosításoknak köszönhetően

- az egYéb sorokon jelÖlt kÖltségkereteket is igyekezett az egyesület takarékos gazdálkodással

felhasználni, ezért kisebb mérlékűmegtakarítások jelentkeztek irodaszerek, egyéb
eszkÖzbeszerzés, postaköltségek, telefonszámla, reprezentáciő és egyéb kiadások tekintetében
is.

Az

egyesület 2012 nyarától ismét hitelt kellett, hogy igénybe vegyen

a

működés

előfinanszírozásához, amelynek előre nem tetvezett kamatköltsége keletkezett.

Kis mértékbeneltért a tervezettől az elektromos áram

és távhő felhasználás menrryisége, ezért

ezeken a sorokon magasabbak a tényleges adatok a tervezetteknél.

A

dologi kiadások között

szereplő ,,könyvelés, jogi szolgáltatás, betörés és tűzvédelmi

felügyelet, egyéb szolgáltatások" elnevezésú tétel költségigénye

a

pályázati időszakban

jelentkezett archiváláshoz kapcsolódó nagyobb nyomtatási menrryiség miatt növekedett meg
a
tervezetthez képest.

A bevételek elmaradtak

a terl,től. Többen

kiléptek az egyesületból, illetve az eddig támogatást

nyujtó cégek gazdasági helyzete romlott, ezért a felajánlott támogatások összege is csökken.

A 2013. év tervezett

ad,atait ismeftetve az elnök jelezte, hogy a munkasz ervezet

általellátandó

feladatmennyiség növekedni fog az idei évben. A feladat ellátásához a teljes létszám és
infrastruktúra fenntartására szükség van, mert csak így biztosítható a hiánfalan, megfelelő
minőségú szakmai munkavégzés. Ennek figyelembevételével kerültek tervezésre az egyes

sorokon meghatározott összegek. Nagyságrendileg a 2012. évi tényadatok kerültek
feltúntetésre,számításba yéve az esetleges járulékváltozásokat, áLrváltozásokat, plusz
feladatokat.

A

bérek vonatkozásában az elnökség 10 %-os béremelést javasol.

2008 óta nem emelkedtek.

A

A

munkavállalók bérei

korábbi években lehetóség volt a dolgozók munkájának

júalmazásátra az év végén.Ez a megoldási lehetőség kedvezőnek bizonlult a múködés soriin,

hiszen az elnökség az egész éves költségadatokat, illetve az elvégzetímunka minőségét és
mennyiségét figyelembe vóve, dönthetett a jutalmazásokról.

A

lehetséges, jutalraak semmilyen jogcímen sem oszthatóak

ki.

tavalyi éltől ez már nem

A

munkavállalók bejarási

költségei is jelentősen megnövekedtek

a benzinárak emelkedésének köszönhetóen,

Indokolttá

vált ez álíal a bérek emelése.

Két soron leíyezett az elnökség

magasabb költségkeretet

a

2012. évi tényleges

felhasználáshoz képest. Az,,egyéb kiadás (képzések,rendezvények, konferenciák)"
elnevezésű soí taííalmazzaa nemzetközi tapasztalatszerzést is szolgáló utazások keretét. Ilyen

céha az egyesület az idei évben pályázni kíván, ezért fontos a pályázaí előkészítésének

költségeivel

itt is

kalkulálni.

A

szintén dologi kiadások közön

szerepló

,.kamat,

számlavezetési díj" mértékemindenképpen növekedni fog, hiszen az idei év teljes egészében

hitelfelvétel segítségéveltörténik a múködési források elófinanszírozása egy-egy kifizetési
kérelem az MVH részéről töfiénő kifizetésénekidőpontjáig.

Sütő Kálmán elmondta, hogy egy,re inkább csökken a HACS tagsága, ezéría 2013. éwe még
alacsonyabb összegű tagdíj bevételle1 számolhat az egyesület, és amint korábban említette az
egyéb támogatások is csökkenő tendenciát mutatnak. Kamatbevételekkel sem számo|hat az
egyesület, mert a saját tóke a múködési költségek előfinanszírozására szolgál, ilyen módon a
1eköthetősége nem biztositott.

A 2013, év miiködési forrásaira az IH 42.877

ezer forint összegű kertet biztosított. A 2012.

évi maradvány egy részének,3.104 ezer forintnak az átcsoportosításával kerül kiegé szitésre az

IH által rendelkezésre bocsátott keret. Így biztosítható az ismertetett 45.981 ezer forint
összegú kiadásoldal fedezete. A 2014. ér,re meghatározott 5 millió forintnyi kerethez kerül
átcsoportosításra a 2012. év fennmaradó maradványa 2.875 ezer forint. 2015-ben pedig 3

millió forint áll egyelóre az egyesület rendelkezésóre. 2014-től azonban új tervezési időszak
várhaíő, átszervezésekkel, újabb forráskeretek biztosításával.

Az elnök jeleáe, hogy az elnökség a legutóbbi ülésénelfogadta a költségvetés tervezetet.
Megkérte a tagságot, szayazzanak a 2013. évi költségvetés tervezet elfogadásaról. A tagság
egyhangúlag elfogadta az elóterjesztést.

t/2013, (I.14) közgyűtósi határozatz

A Vasi

Órtorony Közhasznú Eg,lesület

kózg,,űlése nyílt szavazással, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett eg,lhangulag

elfogadja
teryezetét.

a

Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület 20]3. évre vonatkozó költségvetés

Ezt követően Bors Esáeí röviden tájékoztatta a jelenlévóket a munkaszervezet pályázati
információiól. Elmondta, hogy a 2012. év elsó felében LEADER pályéuatok feldolgozását
végezték az igylníézők. 144 beérkezett kérelemből 81 kapott támogatási haíározaíot, amelyek

összesen 335 millió

Frnyi

forráskihelyezést jelentettek. 2012. év második felében a III.

tengely Mikrovállalkozás jogcim pállyíuatainak előkészítése,majd ellenórzése zajlott. 32
kérelemből 24 nyertest hirdettek,398 millió Ft összegú forrás került lekötésre.
2012 decemberétől a III. Tengely Falumegújításés Vidéki örökség elnevezésű jogcímeinek az

ügyintézése tart jelenleg

is. 65

kérelem érkezett be 600

millió forint

összegű

támogatásigénnyel. Jelezte, hogy a támogatási hatarozatok várható kiküldési ideje 2013.
tavasz vége-nyár eleje.

2013 júniusara varható a

LEADER támogatások újbóli megnyitása, amelyben közel

200

millió forinttal gazdálkodhat az egyesület. A jogcím meghirdetését a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia felülvizsgálata fogja megelőzní, majd, az ötletgyijtés során jelezhetik a térség
szereplői a fejlesztési elképzeléseiket.

Az elnök kérte ajelenlévőket, hogy amennyiben kérdéseik vannak, tegyék fel azokat.
kérdésnem érkezett.
Sütő Kálmán elmondta, hogy megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok értelmében
Egyebek napirendi pont nem tárgyalható, így a közgyilést 16:00-kor bezárta,
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Csák Tamás
Je glző ka nyv- h i te le s ítő

Melléklet:
1

.

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület 2013. évi költségvetés tervezete

