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Jegyzőkönyw,
amely készült 20l3, május 30-án, a Vasi Ortorony Közhasznú Eg,,esület kazg1,,űlésén

Helyszín: 9915 Nádasd, Vasút u.

7.

Múvelődési Ház

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

16 órai közgyűlés:

Perl János alelnök köszönti
fő,

A

a megjelenteket. Elmondja, hogy az egyesület tagság száma jelenleg 162

162 íóből 15-en vannak jelen, ami azt mutatja, hogy a hatarozatképesség nem á1l fenn. Így fe1

órával később, 16:30-kor lehet megkezdeni a megismételt közgyűlést.

16:3O-kor kezdődő megismételt közgyűlés:

Perl János alelnök köszönti

a

jelenlevőket, rnajd felkéri Bokor Amamáriát

a

jegyzőkönyv vezetésére,

melyet a közgytilés egyhangúan jóváhagy. A jegyzőkönlw hitelesítésétPass Imre vállalja el, melyet a

közgytilés szintén egyhangúan jóváhagy. Elmondja továbbá, hogy a határozatképesség most már
létszámtól fiiggetlenül fennáll. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Sütő Kálmán elnök úr egészségügyi
okok miatt maradt távol, és őt bízta meg a közgyűlés levezetésével.

Ezt követően Perl János ismerteti

a napirendi pontokat:

l. A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület 2012.

évi beszámolojának, mérlegének ismertetése,

elfogadása
2, Tagsági ügyekkel kapcsolatos kérdések

3. Egyebek

Elmondta, hogy a meghirdetett konkrét témákon felül egyéb kérdéseka megismételt ülés előírásai

szerint nem tárgyalhatóak.
szayazzon

Az

az

A

napirendi pontok ismertetésétkövetóen megkéri a tagságot, hogy

ok elfogadásaról.

ismefietett napirendi pontokat a Vasi Órtorony Köáasznú Egyesület közg}ilése egyhangúan

elfogadja.
Per1 János kérdezi a jelenlévőket, hogy mindenkinek volt-e ideje átolvasni a napirendi pontokhoz

taíozó előterjesztéseket, rátérhetnek-e azok tírgyalrásítra.
Nem érkezett ellenvetés, így Perl János ismertette az első napirendi pontot:

1. Napirendi pont:

A Vasi Ortorony Közhasznú

Egyesület 2012, évi beszámolójána\

mér|egénekismertetése, e|fogadása

Perl János felkéri Bors Eszter munkaszeívezet vezetőt, hogy ismertesse a munkaszerrlezet múködését,
az elért eredményeket, mielőtt részletesen ismerteti a pénzügyi beszámolót, mérleget.

Bors Eszter a mellékelt előterjesáés alapján ismertette a munkaszervezet által ellátott feladatokat, a
2012. evben benyújtott és feldolgozott kérelmekkel kapcsolatos tudnivalókat, az egyesület míiködési
forrásait, továbbá a támogatást nyert kérelmekre vonatkozó statisztikai adatokat, eredményeket.

Perl János megkérte Bors Esáert, mondjon néhany dolgot a LEADER pályázati

lehetőség

aktualitásairól is-

Bors Eszter elmondja, a mai naptól lehet benyújtani a projekt adatlapokat.
érdekében a következő

héten 2 forumot tart a munkaszervezet különböző

A

megfeleló felkészülés

helyszíneken. Június 4_én

TáplánszentkeresZen a művelődési házban, június 5-én pedig Körmenden a munkaszervezeti irodában.
Fő téma a projekt adatlapok tartalma. Június 17-én indul el az elektronikus feltöltés lehetősége.

Perl János elmondja, szerinte a munkaszervezet dolgozói mindent megtettek 20l2-ben is, hogy
támogassák a köz-, civil- és vállalkozói szfera szereplői

közil

azokat, akik támogatásban kivántak

részesülni, aklk pályéani szerettek volna.

A korábbi hónapok aggodalmai utólag feleslegesnek tűnnek, mivel

a mostani plusz forrás lehetőséget

ad azok tiimogatásara, akik elértéka minimum követelményt.

A

munkaszervezet az érdeklődők rendelkezésére áll tanácsadás és segítségnyújtásszintjén mind

személyesen, mind telefonon, Elmondja, hogy hisz a Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület jövőjében,
szerinte a következő tervezési időszakban, a 7 éves ciklusban is minőségi munkát

folyat. Azt kéri a

tagoktól, hogy támogassák ezt a munkaszervezetet, akik eá a munkát eddig is véghezvitték.

Perl János jelezte, hogy várják az észrevételeket a beszámolóhoz.

Kovács Péter megkérdezte, hogy hány tag]a var' az egyesületnek, Bors Eszter válaszolt: 162. Kovács
Péter szerint szomorú, hogy csak ennyien vanrrak jelen, ez így nem jó. Bors Esáer elmondja , nem ez a
közgy,Lílés prezeníá\a a tagságot, illetve az aktivitást, a támogatottság résziikről

jóval szélesebb, mint

ami itt látszódik. Kovács Péter szerint a korábbi forumokon és közgyúléseken is ez az alacsony
létszám tapasztalható. Bors Eszter ezzel egyetért, azonban hozzáteszi, hogy személyes és telefonos
segítségiiketsokan veszik igénybe, mert ott közvetlenebb, egyénre szabottabb az információ átadás.

Kovács Póter szeretné tudni, hogy a 162 fős tagságbó1 miért csak emyien vannak jelen, és akik
nincsenek itt, azok miéft.

Perl János megköszöni

a

hozzászílásí, és elmondja, hogy az elején a LEADER megalakulásakor még

senki nem tudta, hogy mi várható ebből az egészből. Arró1 volt szó, hogy csak tagok pályázhatnak,

majd később kiderült, hogy nem kell ahhoz tagnak lenni, és már itt alábbhagyott a lelkesedés a
gy'Lilésekre jarás terén. A lényeg az volna, hogy ez az egyesület múködni tudjon és tudjon támogatni

fejlesztési elképzeléseket. Felhír,ta az előterjesztésben szereplő számadatokra a figyelmet.

Az

ott

szereplŐ információk az eredményességet tiiközik. Szép számban, és jelentős összegeket vettek
igénybe a térségpályázői. Ez a tényleges megnyilvánulása a térségszereplői általi aktivitásnak.
határon túl jobban működik az, hogy a tagok egl,rnást segítik, az összetartás és a közös

A

eredmények,

mint cé1, nálunk még fejlesztésre szoruló dolgok.

Bors EsZer hozzáfúzíe, hogy például a projektötletek benyújtásakor egy hét alatt 180 db érkezett be,
ez is mutatja, hogy bevonhatóak a tervezésbe a térségszereplői.

kiss péter a válaszokat tudomásul vette.

Az

alelnök megkérte a tagságot, hogy amerrrryiben vannak kérdéseik,jelezzék. Nem érkezett

észrevétel,ezétl szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadásrának kérdósét.

9/2013. (V.30.) közgyűlési határozat:

szavazással,

l5

A

Vasi Oríorony Közhasznú Egyesület kozgyűlése nyílt

igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett eglhangútag elfogadja a Vasi Óflorony

Közhasznu Egyesület 20l2. évről szóló szahnai beszámolóját.
Perl János follylatta az ülést a mérleg fontos elemeinek ismerletésével.
Elmondja, hogy a beszámoló és közhasznúsági jelentés a Felügyelő bizottság ós az elnökség számára
is előterjesztésre került, mindkét szewezeI elfogadásra javasol.1-a azt a közgyűlés számára.

Úgy gondolja, ha megnéztéksoronként a mérleget, akkor látható, hogy a múködési kiadások
csökkentek. Részben a létszám csökkenése miatt, mert a szülési szabadságról nem jött vissza egy
munkavállalÓ.

Az

irodában jelenleg 6 fo dolgozik.

Az IH a működési költségeket is lecsökkentette,

Újra kellett gondolni a munkaszervezet költségvetését.Továbbá a miiködési költségek csökkenését
eredményezték a következők: irodabérleti dij csökkenése, annak köszönhetően,

hogy az új izemeltető

nem áfakörbe íarto7ó szeívezet, igy ezzel a tétellel kevesebb lett a bérleti d,ij.
beszerzés nem volt. Ésszerúen,jól gazdálkodott
megtÖ1lént az év közepéig.

Ezt követóen

a

munkaszerv ezet.

Az

Új

tárgyt eszköz

előleg visszafizetése is

Per1 János ismertette a közhasznúsági jelentést. (a részletes

elóterjesZés a mellékelt beszámoló íartalmazza)

Tájékozíatta a jelenlévóket
beszámoló

a Vasi

a

ffiggetlen könywvizsgálói

jelentés eredményéről, amely szerint

a

Órtorony Közhasznú Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

megbízható és valós képet ad.

Bors Eszter tájékoztatja a jelenlévőket, ha barkinek kérdésevolna, az egyesület kön}veléséértfelelős
személy is jelen van, így nyugodtan feltehetik kérdéseiket neki is.

Az alelnök megkérdezte a közg|ilést, van-e esetleg kiegészítós, kérdés.Nem

érk ezett hozzászólás,

igy

szavazásra kéri a jelenlévőket, a beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásával kapcsolatban.,
melyet követően a következó

hatarozaí születik:

101201,3, (V.30.)

közgyűtési határozaí: A Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület kozg,lűlése nyílt

szayazással, 15 igen, 0 nem és 0 tatlózkodás mellett egyhangilag elfogadj a a Vasi Órtorony

Közhasznú Egyesület 2012. évről szóló pénzügyi beszámolóját
kö z h as znús ági

és mérlegét, yalamint

j e lent és é t.

Földes Tímea a szavazásí követően távozik a közgyúlésről.

2.

Napirendi pont: Tag§ági ügyekkel kapcsolatos kérdések

Perl János elmondja, egy tagfelvételi kérelem érkezett M egyesülethez Acsád Község Önkormányzata
részéről, a kérelem az elóírásoknak megfelelő, taítalínazza két tag ajánlását is, így arra kéri a
jelenlévőket, hogy amennyiben nincs ellenvetésik, szavazzanak felvételük jőváhagyásaról.

A tagság

nem jelzett kifogást, majd az alábbi hatétrozaíoíhozták.

1Il201,3. (V.30.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület közgyűlése nyílt

szayazással, 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadja, hogl Acsád Község
Önkormányzata fe tvételre kerülj ön az Eg,,esület tags ágába,

Az

alelnök folYatta a napirendi pont targyalását. 7 fo jelezíe kilépésiszandékát az egyesületi

tagságból. Elmondja, hogy ezeknek a tagoknak több éves tagdíj elmaradásuk volt, felszólítás ellenére
sem fizettek, majd kompromisszumos megoldásként választottiik a kilépésikérvény benyujtását.

Tagsági viszony megszüntetése iránti kérelmet nyújtottak be az Egyesülethez:
- Buzád Kft.

-

Dely István
Korponyai Ákos

Korponyai-MészárosCecília
Szinkron Média és Fotó Bt.
Órtorony Közhasznú Egyesület

Femrm Vasipari Kít.

Perl János megkérte a jelenlévő tagságot, hogy amerrrryiben nincs ellenvetés, hagyják

1ővá

a 7 tag

kilépésikérelmét. Az alábbihatározaí születeíl a kérdéseben:
1212013. (V.30.)

közryűlési határozat: A Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület közglűlése nyílt

szavazással, 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadja, hog1l az Egyesület
tagságából az alábbi tagok törlésre kerüljenek:

Buzád Kft.

Dely István
Korponyai Ákos
Ko rp o ny ai- M és z áros C e cíli a

Szinkron Média és Fotó Bt.
Ot,torony Közhasznú Egyesület

Ferrum Vasipari Kft.
Perl János bejelenti, hogy a napirendi pont további részénektáígyalása záLrt ülés keretében zajltk.

A

tagsági jogviszonnyal kapcsolatban ismerteti azon 14 tag nevét, akikkel kapcsolatban döntést kell

hozni, mert 3 vagy 4 éves tagdíjat többszöri

felszólítást követóen sem fizették meg. Titkos szavazásra

kérte fe1 a tagokat. Szavazatszámlálő bizoltsághoz három személyt kért fel: Varga Gl.ulát, Varga
Albint és Varga Károly Gyulát, akik a feikérést elfogadták.
tagjait egyenként jóváhag},ta
szavazás,

A

a

Ez

követően a szavazatszámláló bizottság

közgy,úlés. Kiosztásra keúltek a szavazólapok megkezdődött

szavazatok leadását követően, a szavazatszámláló

a

bizottság megszámolta a szavazaíokat,

megvizsgálta érvényességüket.

A

szavazatszárn7álás eredményét , íehát aköZgyűlés által hozott haíéríozatokatVarga

|312013. (V,30.) kózgyűlési határozat:

A Vasi Őrtorony Közhasznú Eglesület

ülésen titkos szayazással, az alábbiak szerint fogadja el azon
megszüntetését, akik a tagdíjat többszöri

Albin ismertette.
közg,,űlése zárt

]4 tag tagsági jogvíszonyának

felszólítas ellenére semfizették meg.

Tagsági jogviszony megszüntetése az alábbi tagok esetében a megjelölt szav(Eati arányokkal:

1.

Szüvon János

13 igen 0 nem 1 érvénytelen

2.

Bita Ernő

13 igen 0 nem 1 érvénytelen

3. Rumi Rajki István Alapítvány
4. Pulston Kft
5. Pogácsás László
ó. Zöld út Bt.
7. Vadása '94 Bt,
8. Rácz István
9. Péter Zsanett
10.
1

1.

12.
1

14 igen 0 nem 0 érvénytelen
14 igen 0 nem 0 érvénytelen
14 igen 0 nem 0 érvénytelen
14 igen 0 nem 0 érvénytelen
14 igen 0 nem 0 érvénytelen
14 igen 0 nem 0 érvénytelen

Mihály Tamás

14 igen 0 nem 0 érvénytelen

Lungo Drom Pankaszi Tagszervezete

14 igen 0 nem 0 érvénytelen

Kropfné llorváth Krisztina

14 igen 0 nem 0 érvénytelen

3. Közösségépítő Egyesület

14.

12 igen 2 nem 0 érvénytelen

Horváth Tibor

Szatta

14 igen 0 nem 0 érvénytelen
14 igen 0 nem 0 érvénytelen

AZ ülést levezető elnök follatva a tárgyalást, elmondta, hogy a tagdíjakról is határozni kell. Jelezte,
hogy az elnökség a tagdíjak változatlanul tartását javasolja , 20l2-ben 10.000 forint volt az éves tagdíj,
maradjon ennyi a 2013. évre vonatkoóan is.

A jelenlévók egyetérlettek a.javaslattal.

közgyűlósi határozat: a Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület közgllűlése 14

1,412013. (V.30.)

igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 20]3, évre ]0.000 Ft/év összegű tagdíjat határozott meg.

Perl János elmondta, hogy megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok értelmébenaz Egyebek
napirendi pont nem tárgyalhatŐ, amennyiben nincs több kérdés,az ülést bezárja. Nem órkezett
hozzászó|ás, így a közgytilést 17:40-kor bezárta.
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Melléklet:

1. Előterjesztés: Beszámoló a Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület 2012. évi működéséről,
valamint a működési- és fejlesztési forrásokról, tagsági kérdésekkel kapcsolatos ügyekről

2.

Előterjesztés: A2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés

