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Közhasznú Eglesütet közgyűlésén

Múvelődési Ház

Jelen vanrrak: a mellékelt jelenléti ív szerint

15

:3O-kor kezdődő közgyűlés:

Sütő Kálmán elnök köszönti
ro.

A

a megjelenteket. Elmondja, hogy az egyesület tagság száma jelenleg 142

142 foből 18-an varrnak jelen, ami

aá mutatja, hogy a hatérozatképességnem

á1l fenn. Így fél

órával késóbb, 16 órakor lehet megkezdeni a megismételt közgyűlést.

1

6:

00-kor kezdődő megi§mételt közgrűlés:

Sütő Kálmán elnök köszönti

a

jelenlevőket, majd felkéri Bokor Annamáriát

melyet a közg|Ílés egyhangúan jóváhagy.

A

a

jegyzókcinyv vezetésére,

jegyzőkönyv hitelesítésétPass Imre vállalja el, melyet a

közgyúlés szintén egyhangúan jóváhagy. Elmondja továbbá, hogy a határozatképesség most már
létszámtól fuggetlenül fennáll, a jelenlévó létszám 64 fő.

Sütó Kálmán tájékoztatást kíván adni az egyesület működéséről a napirendi pontok ismertetése és
elíbgadtatáSa előtt.

Zsolnai Zoltán a napirendi pontok elótt kíván t'elszólalni, szót kér, melyet meg is kap. Köszönti

közg$ilést, és megemlíti, hogy
Vasszécsenyben, ahol tObbek között

A

a

közgyűlést megelőzően

2

a

nappal 17-én volt egy találkozó

Sütó Kálmán is megjelent.

mai közgl'tílés szerinte nem az alapszabálynak, és nem az SZMSZ-nek megielelően került

összehívásra. Többen jelezték, hogy nem kapták meg a meghívót, a kiküldött meghívó nem volt
megfelelő. Kéri, hogy Sütő Kálmán mondja el, hogy mi hangzott el azon a találkozón, hiszel az
egyesület jöVÓjét érintő kérdésekről esett szó. Zsolnai Zo|tán elmondta, hogy szabályszerű múködést

kivánnak a vasszécsenyi találkozón megjelentek, ahogy ezt az elmúlt 5 évben is szerették volna. Úgy
gondolják a munkaszervezettel nincs gond, hanem a tagsággal, vagyis a tagság és az egyesület közötti
kapcsolattal.

Zsolnai Zoltin elmondja, hogy Kéri Szabolcs a 17-i találkozón kérte Sütő Kálmánt, llogy ezt a
közgyűlést ne tarlsa meg, amelyet azonban az elnök láthatóan nem fogadott meg. Megköszöni

a szót.

kozma Judit is szót kér. kérdésearra vonatkozik, hogy hányadik közglilése a jelenlegi az
egYesÜletnek, illetve, hogy tartott-e már beszámolót az elnökség a működésról a közgyűlésnek idén.
SÜtó Kálínánné kerdés tesz fel Zsolnai Zoltárnak, azoknak a tagoknak

a számával kapcsolatban, akik

nem kaptak meghívót.

zsolnai zoltán elmondja, hogy

a két nappal korábban megtartott ülésen 7-8

íii jelezte.

SÜtő Kálmán ismerteti, hogy három módja van a közgyűlés összehívásának: a meghívó kózbesitése
tÖrténhet Postai Úton, személyes átadás-átvétellel, illetve elektronikus posta útján.

A

postai feladás

kÖrÜlbelÜl 60.000 Ft-ba kerülne, illetve mivel mar szinte minden elektronikus úton történik, így most
is az elektronikus formát választotta az egyesület,

A

142 tagnak összesen 158 címre került kikiildésre a

meghívÓ. Előfordulhat, hogy valakinek több e-mail címe szerepel a nyilvántarlásban, illetve az is,

hogy nem megfelelŐ, vagy régi az e-mail cím. Minden évben a tagdíjas számlákkal együtt kiküldött
levélben kérjük a tagokat, hogy ellenórizzék, aktualizátjak elérhetőségeiket a munkaszervezetnél, hogy

mindenki időben értesülhessen

az

aktualitásokról, lehetőségekról, változásokról. Kozma Judit

kérdéséreválaszo|va elmondja, hogy az idén eddig három közgyűlés összehívásara került sor, az elsőn

januarban a kÖltségvetéselfogadása,

a másodikon, áprilisban a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

elŐkészítésevolt a ÍÖ téma, a májusi közgl.tílés pedig elfogadta a 2012. évi beszámolót, mérleget.

varga Gyula Molnaszecsőd polgármestere, elnökségi tag kér szót. Elmondja, hogy ő például nem
kaPott meghívásí a Zsolnai Zoltélr' álta| említett szeptemb er I7 -i talákozőra, és nem érti, hogy az ott
megbeszélt dolgokat miért nem ide hozzák a közgyűlésre. Ha nem jó a címlista, szóljanak, jelezzenek.

Továbbra sem érti milyen célból jött össze az

a ta|ákozó, hivatalos vagy nem hivatalos úton. A

kÖzgYtilés a hivatalos forum, ide kell hozni a felmerülő problémákat. Varga Gyula szerint, ha a jelen
lévő jogász urat megkérdezziik, ő is meg tudja mondani, hogy ez az eljarás jogilag megfelelő-e.

Ifi. Perl János is hozzá kíván szólni az e|hangzottakhoz. Sérelmezi, amiért nem kapott éítesítést
a
szePtember 17-i Ülésről, pedig több színen is képviselteti magát a szombathell kistérségben, többek
kÖzÖtt a szombathelyi kistérségelnöke, Táplánszentkereszt polgármestere, illetve a Vasi órtorony

Közhasznú Egyesület alelnöke.
Zsolnai Zoltán elmondása szerint 3 email-t is küldött Perl János részére. Úgy gondolja, barmelyik tag
elmehetett volna, ha sütő kálmán, az elnök is ott tudott lenni,

SÜtő Kálmán elmondja, hogy szintén nem kapott meghivást a vasszécsényi ta7álkozőra, de mivel

jelezték neki, hogY ott az egyesületet érintő kéídésekőllesz szó, ezért sziikségét
éíeztea
megjelenésnek, VéleménYe szerittt az ott megjelent tagság túlnyomó többsége megértette és elfogadta

a részÜkre nYujtott tájékoztatást, most azonban szerinte le kellene zámi e^ a témát. A közglrilés
Összehívásakor az alapszabály szerint járt el az elnökség, Felteszi a kérdést,hogy ki nem kapott

A

jelenlévők közül ketten jelzik, Vép város polgármestere, illetve Perenye község
polgarmestere. Az elnök kéri a munkaszetvezet titkárát, hogy nézzen ltána a problémának.
meghívót.

kozma Judit válasá kér korábbi kérdésére.
Sütő Kálmán elmondja, ezt a közglúlést azért kellett most összehívni, mer1 2008. szeptemberében
alakult az egyesület. A vezetó tisztségviselők mandátuma a mai nappal iejár, így legkésőbb szeptember
19-én meg kellett tartani a közgyLílést, mely előtt 15 nappal kiküldtük a meghívókat. Nem tudjuk a
további időszak menetét, ez most egy kény szerpálya, hiszen nem tudjuk milyen átszervezések varhatók
a

következő időszakban.

Kozma Judit érdeklődésétfejezte ki azzal kapcsolatban, hogy miért került beszámoló kiosztásra. Nem
taította meg még az elnökség a rendes éves beszámoloját?
SÜtó Kálmán elmondja, hogy május 30-an került megtartásra az értíettközg$ilés, ahol az elnökség, a

felügyeló bizottság és a munkaszervezet is az előírásoknak megfelelóen beszámolt tevékenységéről.
Fontosnak tafiotta, a tisztségviselők elmúlt 5 évi munkájának összegzését, ezért készúlta mostani
közgyűlésre is egy beszámoló.

Zsolnai Zoltém szerint tisztújítás esetén jelölőbizottság
hogy kik

a

ielöltek.

Sütő Kálmán elmondja, hogy a jelölőbizottság

Írja elŐ.

felállítása szükséges. Nem ismert számára,

A

állítása egy lehetőség, az egyesület alapszabálya nem

kérdésaz, hogy a tagság kívan-e felállítani bizottságot, vagy sem, erről a napirend

tárgyalása során sziikséges dönteni.

Zsolnai Zoltán szerint tisztességból kellett volna tájékoztatni a tagságot, hogy kiket lehet választani.
Sütő Kálrnán szerint enrrek a fóruma a taggyűlés, bárki javasolható tisztségviselőnek.

zsolnai zolíán szerint tiszességes, demokratikus ülésen ez nem így zajlik. Hangsúlyozza, hogy ők
nem a dolgok ellen vannak, hanem a demokrácia mellett.

Kozma Judit szerint, ha májusban a tagság látja, hogy lejár a hatráridó, akkor lett volna négy hónapj4

hogy felkészüljön a témával kapcsolatban. Továbbá kifogásolta, hogy

a

legutóbbi közglilés

jegyzőkönywét nem tudta elérni a weboldalon keresztül. Megítéléseszerint nem demokratikusan
működik a szervezeí.

I(ÍrolYi Gyula Magyarszecsőd polgármestere kér szót. Elmondja, szerinte a közgy.tilésen kell kifejteni
a problémákat, itt

kell elínondani az esetleges észrevételeket. Kérte az elnököt,

hogy tájékoztassa miről

szólt a vita Vasszécsenyben szeptember 17-én.
SÜtő Kálrnán a kÖvetkezó tájékoztatást nyujtja a vasszécsenyi találkozóról. 13 perc késésselérkezett

meg Lakosi László elnökségi taggal. Megérkezésük utrirr az alábbi kérdésekmerültek fel: kevés a

tíimogatás a szombathelyi kistérségnek; miért kell 11 fos elnökség; miért van Felsőmarácon
kirendeltség; a térségjavát kellene szolgálnia a fej|esáési forrásoknak. Voltak elutasított pályazók is

szeívezlt széthulljon. Mert ha a Vasi Őrtorony KHE feladatellátása visszakerüIne az MVH_hoz, akkor
megszúnik a közvetlen kommunikáció, a segítség, ami nélkül a pályázók elbuknak.

Sütó Kálmán az e-mailben kiküldött meghívókra tér vissza. Kikeresi ZsoInai Zoltán címét,melyből
kettő is szerepel, az egyik viszont rosszul.

varga Gyrrla elnökségi tag kér szót. Úgy gondolja, elment úgy egy őra, hogy nem tudják mi

Probléma az elnÖkséggel, a pályázíatással,

az elnök

a

személyével.Konkrétumokat kér, nem

általánosságokat.

Csák Tamás egyéb elfoglaltságai miatt elhagyta az ülést.

Kozma Judit véleménye szerlnt ez nem közösség. Amikor indult az időszak, már akkor közösséggé
kellett volna válnia, ki kell jelenteni, hogy ez az e|elén lett elíontva. Most viszont mértöldkóhöz
érkeztek, így nem mindegy, hogy

kik és hogyan folfatják, Hagrta az elnökség, hogy fonásokat

vonjanak el az egyesülettől.
SÜtő Kálmán elmondja, a feladatuk a források kiosztása elsősorban. Arra, hogy miért vontak el

2l7

milliót a működésből, nem volt hatásuk, központi intézkedésalapján történt. Az ország területén
minden HACS-ot érintett, a múködési források több mint felét, magyarázat nélkül elvonta az Irényitó
Hatóság.

Kozma Juditot érdekli, ki miért kapott többet-kevesebbet,
Sütő Kálmán tájékoztat:a, hogy országos szinten történt a működési források lecsökkentése, további
magYarázatot nem tud adni.

A

minisztériumtó1 sem kaptak

rá választ. Mivel a

munkaszervezet

működése 100%-os teljesítésigazolásokat kap minden alkalommal, és a közgyúlés mindig nagy
tÖbbséggel elfogadta a beszámolókat, mérleget, ezéríszámíra is megmagyari2hatatlan a működési

költségek megcsorbítása.

A

beszámolóval folytatja, elmondja, hogy sajnos az IH a mai napig nem

adott Pontos iránymutatást a 20I4-20I5-ös

feladatvégzésre vonatkozóan, ez pedig nagymértékben

megnehezíti a további munka tervezését. A működési források hiánya a többi

HACS számára

is

komoly nehézséget jelent, reméli, hogy az illetékesek is látjak a problémát, és az év végéigorvosolják
a gondot.

A

továbbiakban a kérdéstlezátrja, és egyben kéri a tagságot, hogy a még esetlegesen felmerülő

problémákat

a

jövőben taggyűlésen kívül is jelezzék az elnökség számára.

Sütó Kálmán rátért a napirendi pontoka, ismerteti őket.
1

. Tagsági

jogviszonyokkal kapcsolatos aktuális kérdések

2. Tisztségviselők megválasztása

Az egyebek napirendi pont nem tárgyalható

a megismételt közgyűlésen.

Kéri, hogy szavazzanak az első napirendi pont elfogadásáról, amelyről az alábbihatározat született.

l5l2012. (Ix.r9.) közryűlósi
nyílt szavazással,

6l

határozatl

A

Vasi Órtorony Közhasznu Eglesület kazgyűlése

ígen, 0 nem és 2 tartózkodás meltett elfogadja az első napirendi pontot.

Sütő Kálmán a második napirendi pont elfogadását is kéri.

1,612012.

(Ix.19.) közgyű|ési hatáíozat: A Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület közgyűlése

nyílt szavazással, 59 igen, 4 nem és 0 tartózkodás melleft elfogadja a második napirencli pontot.

A

második napirendi ponthoz Balogunyom község polgármestere, Németh Ottó kíván hozzászóltti,

sűtő kálmán biztosíüa a lehetóséget. A hozzászőtó úgy gondolja, egy ilyen egyesületet nehéz
összefogni, és itt is erről van szó, E-mailben kapják a meghívót.

A szöveges előterjesztést legtöbbször

csak a közg|ilés előtt közvetlenül kapják meg. Es az e-maileket sem mindig kapja meg, Úgy látja jó

lett volna, ha a vezetőség jelzi a tagság felé, hogy tisztségviselő válaszíás, változás lesz. Ezt elóre
kellett volna jelezni. Olyanokról nem tud szavazni, akiket nem ismer, vagy esetleg csak néwól. Két
lehetőség van ebben az esetben. l.Ha megszavazzák, akkor tovább dolgoznak. 2. Meghatáro zoít id,őre

kerüljenek megválasztásra és ez idő alatt készítsenek elő egy olyan választást, ami megfelelő.
Sütó Kálmán elmondja, az idő rövidsége rniatt kerültek kiosztásra, vagy kiküldésre az írásos anyagok.

Vasszécsenyben is elmondta előzőleg, megbeszélték,hogy nincs lehetőség a későbbi közgyűlésre.
KÖrbejárta a kérdést,hogy van-e lehetőség hatáíozott, ez év végéigtartó felhatalmazás megadására a

jelenlegi tisztújitás során, de ehhez az alapszabály mődosításra lenne szükség. Eá

a

beszámolója során

kívánta volna elmondani. Jelen esetben ő sem tarlja szerencsésnek 5 éves mandáturn jóváhagyását, de
gyorsan kel1 cselekedni, mer1 az egyesület működésképtelenné válhat.

Zsolnai Zoltin nem látja ésszerűnek ekkora elnökség fenntartását, amikor a következő időszak
béreinek finanszírozása nem megoldott. Sütő Kálmán szerint, ha kapnak pluszforrást, akkor
megoldódhat a dolog, amerrnyiben nem, akkor az elnökség, a felügyelő bizottság tagjai társadalmi
megbízatással dolgoznak tovább.

Zsolnai Zoltén hozzáteszi, hogy ilyen kötelezettségvállalásba
tisztségviselők fenntartása helyett

a

nem mehet bele egy ilyen szewezet.

munkaszervezet múködjön inkább

5

A

hónappal tovább. Az

elnÖkségi tagok tiszteletdíja, ami mozditható még. A jelenlegi helyzetlrez alkalrrrazkodásra van
szüksóg. A régi 11 fos elnökség helyett rugalmasabban, akar kevesebben felállni. Ehhez, ha szükséges,

alapszabá1l kell módosítani.

Az

elnÖk válaszában elmondja, hogy éppen a némelyek által kifogásolt demokratikus működés

érdekébenkellett 11 fiis elnökséget választani, hiszen csak így biztosítható mindhárom meghatározó

kistérségminden szférájának elnökségbeli képviselete. Sütő Kálmán tájékozíaíjaa résztvevőket, hogy
a tagság 1/3-a bármikor kezdeményezheti a

közg$ilés összehívását. Amint megkapja az egyesület

a

feladatokat az IH-től, közlik a következő év műkődési fonásait, ezt jelezni fogjuk a tagság felé.

Nyilván, ha alapszabály módosításra van sziikség, akkor javaso lj a az elnökség ennek megtételét.
perl János alelnök szerint ez a közösség egy közösség, ha tetszik, ha nem. Az is közösség,
embereket egy érdek köt össze, nem csak az, ahol baráti szerveződések vannak. Ennek a

aho1

LEADER

kÖzÖsségnek nem a pajtáskodás a célja, hanem a pályáztaíás. Azért |ett akkora ez az egyesület, mert
Így nagyobb a leköthető pénz, nagyobb a kiosztható trimogatás.

Aki ebből pályázati péná akart kapni,

az hozzá tudott fémi. csak az nem, aki nem akar1. Az elnökség taglétszáma pedig pont
demokatikusság miatt lett ennyiben meghatározva. Arra törekedett ez az elnökség, ez
munkaszervezet, hogy mindenki támogatható legyen, Ha az a

célr, hogy a

a
a

demokrácián és a meghívón

vitázzanak, akkor nem lesz eredmény, akor az elnökség nem működik, munkaszervezet sincs. Ha a
tagság erre forditla az energiáját, hogy eredménlelen dolgokról beszélget, akkor nem lesz eredmény.

Munkaszervezet, elnökség, tagság nincs egymás nólkül.
Eközben 3 fo távozott az ülésről.
Sütó Kálmán megköszöni
Pont tárgYalására. I42

a |tozzászólást, egyetért Per1 János minden szavával.

kaíéíaz első napirendi

főből7 tag küldte el az egyesülethez kilépésinyilatkozaíű, nem kívánnak részt

yenni az egyesület további életében.Ók a következők: Novák Melinda (Órimagyarósd, Dózsa Gy. u.
23.), Agrocom 2000 Kft. (Táplánszentkereszt,

Gy. u. 5. 9937), Rumi Rajki Istvrin

Malom u. 2. 9761),

ÁVr 6uq

Ml.

Profit Kft. (Pankasz, Dózsa

Béke u. 20. 9766), Vass László ev. (Szombathely,

Tamási Á. u. 33. 9700), Európai Borlovagrend (Vasszécseny, Kossuth

l.

36. 97 63), Aranypatak

Vadásáarsaság (Szombathely, Nagy L. u. 30. 9700).
Sütő Kálmán megkérdezi a jelenlévőket, hogy egyben kív énnak-e szayazni a kilépők jóváhagyásaról.

17l20l3. (Ix.19.) közgyűlési határozat,:
nyílt szavazással, 59 igen,

]

A

tr/asi

Órtorony Közhasznú Eglesület közgyűlése

nem és 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogl az

Eglesület tagságóból kilépőkről eg,,ben kíván szavazni.

A szayazás eredménye a következó:
18/2013. (Ix.19.) közgyűlési határozat:

nyílt szavazással, 59 igen,

]

A

I/asi Óftorony Közhasznú Egrcsülel közgyűlése

nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan etfogadja, hogy az

Eglesület tagságából az alábbi tagok törlésre kerüljenek:
Novák Melinda (Órimagarósd,

Dózsa Gy. u. 23.)

Agrocom 2000 Kft, (Tápláru;zentkereszt, Malom u. 2. 976l)
M-I. Profit Kft. (Pankasz, Dózsa Gy. u. 5. 9937)
Rumi Rajki István

ÁuK

1Rum, Béke u, 20. 9766)

Vass

László ev. (Szombathely, Tamási A, u, 3j, 9700)

Európai Borlovagrend (Tasszécseny, Kossuth u. 36. 9763)
Aranypatak Vadásztársaság (Szombathely, Nagt L. u. 30. 9700)

A döntést követően

a tagság létszáma 142-ról

l35-re csökkent.

Az elnök rátér a második napirendi pontra, mely
miatt került előterjesztésre, Ismerteti

1, Barki jelölhet

2.

Jelölőbizottság

a

a tisztségviselők megválasztása, a múködőképesség

jelölés módjait:

tagot a tagságból
kerü1 felállításra

Ennek eldöntését szavazásra bocsájtja. A jelölőbizottság állításával kapcsolatban a tagság az alábbt
döntést hoza.
19/20'1,3,

(IX.19.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület közgyűlése

nyílt szavazással, 0 igen, 53 nem és 7 tartózkodás mellett elutasítja, hogl a tisztségviselők
vál aszt ás á ho z j e lö lő bi zott ságot áll ítsan ak

fel.

Kozma Judittól érkezik kérdésaz alapszabá|y módosítására vonatkozóan dr. Egyed Jrános ügyvéd
úrhoz. Amerrnyiben lehetséges, előterjesztést tenne. Dr. Egyed János elmondja, nem tárgyalható, mivel
ez megismételt közgl.tilés.

Sütó Kálmán javaslatot tesz a tisztségviselők személyére, abban a formában, hogy a jelenlegi pozíciót
betöltők újraválasztását javasolja, ugyalazon pozíciók ellátására, amelyet a mai napig elláttak.

Kozma Judit kérdezi, hogy az elnökségi tagok aka{ak-e egyáltalán a feladat ellátását.
Sütő Kálmán megkérdezi az elnökségi tagokat egyenként, majd a jelenlévőket a jelölés elfogadásáról.

Kérte, hogy amennyiben biirkinél összeferhetetlenség áll fenn a feladat ellátását illetóen, jelezze.

A

szavazás az alábbiak szerint alakul:

2012013. (IX.19.) közgyűlési határozat:

nyílt szavazással, 53 igen,

]

A

Vasi Ónorony Közhasznú Egyesület közgyűtése

nem és 6 tartózkodás mellett elfogadja, hogy Kovács Ferencet

jelöIjék elnöIrségi tagnak, miután ő elfogadta

21l20I3. (IX.19.) közgyűlési határozatz

a

A

jelölést.

Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület közgyűlése

nyílt szavazással, 52 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett elfogadja, hogy Kránicz Ferencet
jelöljék elnökségi tagnak, miután ő elfogadta

a

jelalést.

22l20l3. (IX.19.) közryűlési határozatz

A

Vasi Ótorony Közhasznú Eg,lesület közgyűlése

nyílt szavazással, 59 igen, 0 nem és ] tartózkodás melleU elfogadja, hogy jelöljék Kohuth
Miklóst elnökségi tagnak, miután ő elfogadta
23/2013. (IX,19.) közgyű|ési határozat:

a jelölést.

A

Vasi Óftorony Közhasznú Eg,,esalet közgyűlése

nyíIt szavazással, 52 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett elfogadja, hogl jelöljék Lakosí
Lászlót elnökségi tagnak, miután ő elfogadta a.jelölést.
2412013. (IX.19.) közgyűtési határozat:

nyílt szavazással,

5l

A

Vasi Órrcrony Kózhasznú Eglesület kazgyűlése

igen, 0 nem és 9 tartózkodás mellett elfogadja, hogl jelöljék Pass Imrét

elnökségi tagnak, miután ő elfogadta ajelölést.
25/2013. (IX.19.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eg,,esület kazgyűlése

nyílt szavazással, 5} igen, 0 nem és 9 tartózkodás mellett elfogadja, hogl ,rt. Perl Jánost
jelöljék elnökségi tagnak, miután ő elfogadta a jelölést.
2612013. (IX.19.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület közgyűlése

nyílt szavazással, 58 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadjcl, hogy Varga Albint jelőljék
elnökségi tagnak, miután ő elfogadta

a

jelölést.

27l20l3, (IX.19.) közgyűlési határozatz

A

Vasi Órtorony Közhasznti Egyesület kazgyűlése

nyílt szavazással, 56 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellell elfugadja, hogl Varga Dezsőt.jelöljék
elnökségi tagnak, miután ő elfogadta ajelölést.
2812013. (IX.19.) közryúlési határozatz

A

Vasi Ótorony Közhaszru) Eglesület kazgyűlése

nyílt szavazással, 51 igen, 0 nem és 9 tartózkodás mellett elfogadja, hogl Varga Gyulátjelöüék
elnökségi tagnak, miután ő elfogadta ajelölésí.

29/201,3. (IX.19.)

közgyűlési határozat:

A

Vasi Óríorony Közhasznú Eglestllet közgyűlése

nyílt szavazással, 53 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett elfogadja, hogy Yarga Károly Gyulát

jelöljék elnökségi tagnak, míután ő elfogadta ajelölést.
Sütő Kálmán a felügyelő bizottság tagjaira is javaslatot tesz.

Csák Tamás korábban elment az ülésről, de írásban nyilatkozott, hogy abban az esetben, ha jelölik,
vállalja a felügyeló bizottsági tagságot.

30/201,3, (IX.19.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eg,lesület közgyűtése

nyílt szallazással, 53 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett elíogadja, hogy Csák Tamást jelöljék

felagelő bizottságí tagnak, miután az érvényesírásos nyilatkozatát Jigyelembe véve részéről
elfo gadottnak minő sül t a

_j e

lölé s.

3tl2013. (IX.rg.) közgyűlési határozat:

A

Vasí Ótorony Közhasznú Eglesület kazgyűlése

nyílt szavazással, 5B igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja, hogy Kajcsos Györgyöt
jelaljék felag1,,elő bizoftsági tagnak, miután ő elfogadta a,ielölést,
3212013. (IX.19.) közgyűlési határozatl

A

Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület közgyűlése

nyílt szavazással, 56 igen, 0 nem és 4 tartózkodas mellett elfogadja, hogy Lakics Monikát
jelalj

ék felag,,elő

bizottsági íagnak, miután ő elfogadta

a

jelölést.

I{. Perl János javaslatot tesz az elnök személyére,Sütő Kálmánt javasolja. A következő határozat
keletkezik a szavazás líán.
3312013.

(IX.rg.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eg,,esület kazgyűlése

nyílt szavazással, 49 igen, ]0 nem és ] tartózkodás mellett elfogadja, hogy Sütő Kálmánt
jelöljék elnöknek, mitúán ő elfogadta

a

jelöléSt.

Sütő Kálmán kérdezi a jelenlévőket, van-e egyéb javaslatuk, egyéb jelöltjük. Mivel nem érkezett
|tozzászó|ás, javaslaí, ezétt kezdeményezte, hogy állítsanak fel szavazatszámláló bizottságot.

A

jelenlévők közül felkérte Karvalits Zoltánt, Howáth Magdolnát és Bodorkós Ferencet

szavazatszámláló

bizottság tagjainak, melyet ők elfogadtak.

A

szayazaIszámláló

a

bizottságba történő

megválasztásukra vonatkozó nyilí szavazás az alábbiak szerint alakult:

34l20l3. (IX.19.) közgyűlési határozatz

A

Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület közgyűlése

nyílt szavazással, 58 ígen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett efogadja, hogy Bodorkos Ferencet
jelöljék a szavazatszámláló bizottság elnöIrének, miután ő elfogadta ajelölést.
35/2013. (IX.19.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület kazgyűlése

nyílt szavazással, 58 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja, hogy Karvalíts Zoltánt
jelöljék szavazatszámlóló

361201,3,

bízottsági tagnak, miutón ő elfogadta

(IX.19.) közgyűlési hatátozat:

A

a

jelalést.

Vasi Órtorony Közhasznú Eg)esület közgyűlése

nyílt szavazással, 59 igen, 0 nem és ] tartózkadás mellett elfogadja, hogy Hot"vóth Magdolnát

jelöljék szavazatszámláló bizottsági tagnak, miutón ő elfogadta

a

jelölést.

Sütő Kálmán 10 perc szünetet rendel el, ezen idő alatt elkészítik a szavazőlapokaí.

A sánetben Horváth

A

Sándor távozik, nem vesz részt a szavazáson,

szavazólapok elkészülte után kiosztják azokat a jelenlévőknek.

A

szavazás lezq|k, az lmába

kerülnek a szavazólapok, a szavazóbizoítság visszavonul összesíteni a szayazatokat.

Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet is távozik az ülésről.

A

szavazatszámláló bizottság elnöke a számlálásí követóen kihirdeti az eredmén5,t, mely szerint 57

leadott szavazat volt Összesen, melyből 4 érvénytelen.A szavazás alapján az alábbi határozatok
születtek:

37120|3. (IX.19.) közgyűtési határozatz

A

Vasi Ófiorony Közhasznú Eglesület közgyűlése

titkos szavazással, 49 igen, 4 nem mellett sütő kálmánt ez eglesület elnökének választotta.

38/2013. (Ix.19.) közgyűlési hatátozat,:

A

Vasi órtorony Közhasznú Eglesület közgyűlése

titkos szavazással, 50 igen, 3 nem mellett Kránicz Ferencet elnökségi tagnak választofta.

3912013, (Ix.rg.) közgyűlési határozat:

A

Vasí Órtorony Kózhasznú Eglesület közgyűlése

titkos szayazással, 50 igen, 3 nem mellett Kovács Ferencet elnőkségi tagnak választofta.

40l20I3. (Ix.19.) közgyűlési hatáíoz^ti
titkos szavazással,

5

A

Vasi Ótorony Közhasznú Eglesüleí kazgyűlése

2 ígen, ] nem mellett Kohuth Miklóst elnökségi tagnak választofta,

4ll20|3, (Ix.rg.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület közgyűlése

titkos szavazással, 50 igen, 3 nem mellett Pass Imrét elnölcségi tagnak választotta,

42l20t3, (Ix.19.) közgyűlési határozat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület kózgyűlése

titkos szavazással, 49 igen, 4 nem mellett ílj. Perl Jánost elnőkségi tagnak választottcl.

43l20l3. (Ix.r9.) közgyűlési határozat:
titkos szavazással,

5l

A

Vasi órtorony Közhasznú Eglesület kózgyűtése

igen, 2 nem mellett Varga Albint elnökségi tagnak választotta.

44l20l3, (Ix.r9.) közgyűlési határozat:

A

Vasi őrtorony Közhasznú Eglesület közgyűlése

titkos szavazással, 50 igen, 3 nem melletl Varga Dezsőt etnökségi tagnak választotta.

45l20l3. (Ix.lg.) közgyűIósi határozatz

A

Vasi Órtorony Közhasznu Egyesület kózgyűlése

titkos szavazással, 50 igen, 3 nem mellett Varga Gyulát elnöt<ségi tagnak választotta.

4612013. (IX.19,)

közgyűlési határozat:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eglesalet kazgyűlése

titkos szavazással, 50 igen, 3 nem mellett varga

4712013. (IX.19.) közgyű|ési határozat:

A

károly Gyulát etnökségi tagnak választotta.

Vasi Ótorony Közhasznú Egtesüler közgyűlése

titkos szayazással, 50 igen, 3 nem mellett Csák Tamást

4812013.

(Ix.19.) közgyűlési határozatz

titkos szavazással, 50 igen,

3

A

felüglelő bizottsági tagnak választotta.

Vasi Ótorony Közhasznú Eglesület kazgyűlése

nem mellett kajcsos Györgyöt

felügyelő bizottsági tagnak

választotta.

49l20l3. (Ix.19.) közgyűlési határozat:
titkos szavazással, 50 igen,

3

A

Vasí Órtorony Közhasznú Eglesület kozgyűlése

nem mellett Lakics Monikaí felugyelő bizoftsági tagnak

választofta.

Sütő Kálmán megköszönte

a munkát,

az akíiy részvételt,gratulált a megválasztott tisztségviselőknek.

Ismételten felhívta a tagság figyelmét arra, hogy a javaslatokat közgy,tílésen kívül is várják, az építő
hozzászólásokat

pedig igyekeznek hasznosítani.

Az ülést I8:35-kor bezárla.
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Bokor Annamária
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