
 
 

 1 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Mely készült:
 

 a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén 

Időpont: 2013. január 10., du. 15 óra 
Helyszín:
 

 5540 Szarvas, Damjanich u. 64. (Szarvasi Civil Fejlesztő Központ) 

Jelen vannak:
 

 csatolt jelenléti ív szerint az Egyesület tagjai 

 
Az ülés napirendi pontjai: 
 

1) Beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről (Előadó: Hodálik 
Pál elnök); 

2) Az Egyesület 2013. évi költségvetésének és munka tervének elfogadása (Előadó: 
Hodálik Pál elnök); 

3) Az Egyesület Cafeteria szabályzatának elfogadása; 
4) Az Egyesület Alapszabályának módosítása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
5) Egyebek 

 
 
Az Egyesület tagjait Hodálik Pál elnök köszönti. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az ülés nem határozatképes, mert a tagok több mint fele, legalább 33 tag nincs jelen. 
Elmondja, a meghívóban szereplő időpontot követően fél órával az ülés a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes, az Alapszabály 4.§ (7) bekezdése értelmében. 
 
Hodálik Pál tájékoztatja a jelenlevőket arról, hogy 15.30 óra van, így az ülés változatlan 
napirendekkel megtartásra kerül.  
 
Jegyzőkönyvvezetőnek jelöli Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig 
Petneházi Andreát és Urkom Szilviát. 
 
A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Zsurzsucz Edina Klaudiát, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Petneházi Andreát és Urkom Szilviát megválasztja. 
 
Hodálik Pál ismerteti a Közgyűlés napirendjét. 
 

1) Beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről (Előadó: Hodálik 
Pál elnök); 

2) Az Egyesület 2013. évi költségvetésének és munka tervének elfogadása (Előadó: 
Hodálik Pál elnök); 

3) Az Egyesület Cafeteria szabályzatának elfogadása; 
4) Az Egyesület Alapszabályának módosítása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
5) Egyebek 

 
A Közgyűlés a napirendet nyílt, egyhangú szavazással elfogadta. 
 



 
 

 2 

Hodálik Pál ismerteti az első napirendi pontot, beszámol a legutóbbi ülés óta eltelt időszak 
legfontosabb eseményeiről. Az elmúlt időszakban az Egyesület elnökségéhez 1 tagfelvételi 
kérelem érkezett, melyről az Elnökség legutóbbi ülésén, 2012. december 14-én döntött, azt 
elfogadta. Az új tag, Molnár Mária magánszemély. Telekgerendás Község Önkormányzata 
ugyanakkor 2012. június 4-én jelezte az Egyesületből való kilépési szándékát. A megküldött 
képviselő-testületi határozat indokolást nem tartalmazott. Elmondja, az elmúlt fél évben 
többször megkísérelt kapcsolatba lépni a település vezetővel, sikertelenül, így kénytelen a 
kilépési nyilatkozat tudomásul vételét javasolni a Közgyűlésnek.  
 
A Közgyűlés nyílt szavazással, 28 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a következő 
egyhangú határozatot hozta: 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 001/2013. (I.10.) 
számú határozata Telekgerendás Község Önkormányzata kilépési szándékának tudomásul 

vételéről 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése Telekgerendás 
Község Önkormányzata egyesületi tag kilépési szándékát tudomásul veszi.  
 
Hodálik Pál megállapítja, hogy a fenti döntés alapján az Egyesület tagjainak száma 64. 
Elmondja, az aktuális LEADER program végrehajtásán túl a következő nagy feladat a 2014-
2020 közötti tervezési időszakra való felkészülés. Ennek jegyében több egyeztetés is sorra 
került év végén. 2012. december 5-én a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási Vidékfejlesztési Intézet, a Megyei Önkormányzatok és a LEADER 
Helyi Akciócsoportok, valamint egyéb más szakmai szervezetek között lefolytatott regionális 
értekezletek összegzése zajlott, 2012. december 11-12-én pedig a II. Nemzeti Vidékfejlesztési 
Nap keretében szintén ez volt a téma. A LEADER Programot mindenképpen folytatni 
kívánják, sőt magát a leader módszert erősíteni tervezik. Az azonban, hogy a jelenlegi 
rendszerhez képest milyen lesz a következő, egyelőre nem tudni pontosan. Napirenden van 
továbbra is, hogy a munkaszervezetek idejét jelenleg leginkább lefoglaló kérelemkezelési 
feladatokat elvonnák a helyi akciócsoportoktól, és a Megyei Önkormányzatok végeznék a 
munkát, mint amelyek a jövőben a területfejlesztési feladatokat látják el. A HACS-ok 
felépítését illetően továbbra is kulcsfontosságú lesz a civil és üzleti szféra túlsúlya és a területi 
folytonosság, azonban ez utóbbit csak bizonyos keretek között – megyén belül – lehet majd 
megvalósítani. Többen is érveltek azon elv mellett, melyet Ő is képviselt ezeken a 
tanácskozásokon, hogy a vidéki kisvárosok kerüljenek vissza a teljes jogú leader települések 
közé, hiszen a vidék-város, főleg a mezővárosok és vidéke viszonya nem elhanyagolható a 
vidékfejlesztésben. Emlékeztet arra, 2012. december végén minden HACS tag kapott egy 4-5 
kérdésből álló kérdőívet a NAKVI-tól, mely egyebek mellett erre is kitért. Szintén érintette a 
kérdőív a jelenlegi lefedettség kérdését, mennyire elégedettek a tagok a mostani települési 
együttműködésekkel, vagyis a Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezi a jelenlegi 
lehatárolások felülvizsgálatát. Hangsúlyozza, az Akciócsoportot alkotó 18 település hosszú 
ideje korrekt munkakapcsolatban dolgozik együtt, érdemes lenne ezt a felállást megőrizni, sőt, 
nézete szerint mindenképpen meg kell őrizni. Beszámol arról, a 2014-2020-as tervezési 
feladatok helyi szintű segítésére a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat minden megyében 
referensi pályázatot hirdetett. A benyújtási határidő 2013. január 9. napja volt. A megyei 
referensek feladata lesz, hogy a Megyei Önkormányzat, a szakmai szervezetek és a 
Vidékfejlesztési Minisztérium és háttérintézményei közötti kapcsolatot biztosítsa és 
koordinálja a munkát 2013 február 1- december 31. között. Az Elnök a referenst az Egyesület 
munkájába be kívánja vonni. 
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Mihaleczné Kovács Mária kérdésére válaszolva elmondja, a Békés Megyei Önkormányzat 
vállalta, hogy a referens részére egy felszerelt irodát biztosít Békéscsabán, a Megyeházán, így 
alapvetően a megyeszékhelyen fog tevékenykedni, de feladatköre és tevékenysége alapján 
minden megyei településre el fog jutni. Ezt maga az Önkormányzat is szorgalmazza. Ezzel 
összefüggésben beszámol arról, a Megyei Önkormányzat elnöke, Farkas Zoltán meghívására 
minden HACS vezető, Ő is részt vett egy megbeszélésen, ahol kölcsönösen biztosították 
egymást együttműködési szándékukról, a közös munka előnyeiről. Elmondja, nem minden 
megyében indult el ilyen típusú folyamat. Beszámol arról, több aspiráns is megkereste az 
Egyesületet ajánlást kérve, a támogató nyilatkozatot kapott személy meggyőző munkatervet 
dolgozott ki. Ennek részeként egyelőre járási szintű fórumok, képzések megtartását tervezi 
egyebek közt, valamint régiós szintű program helybe hozását is tervezi.   
Hodálik Pál felhívja a figyelmet arra, a tervezési folyamatban való részvétel különösen 
fontos, hiszen a következő időszakban kell a helyi közösségnek meghatároznia azokat a 
programokat, melyek alapján a későbbi években a konkrét pályázati felhívások készülnek 
majd, és lehetőség van beépíteni a helyi önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások 
igényeit.  
Elmondja, a tavalyi év végén az Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében a 
Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint a Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése jogcímekre benyújtott kérelmek közül 20 db kapott támogatást, összesen 444 
millió Ft értékben.  
A Falumegújítás-és fejlesztés és Vidéki örökség megőrzése jogcímekre 2012. év végén 
benyújtott 23 db kérelem elbírálása folyamatban van, április végén, május elején várható 
ezekről végső döntés. 
Elmondja, a minisztérium tájékoztatása szerint 2013 tavaszán sor kerül még egy LEADER 
pályázati felhívás meghirdetésére, ennek előkészítése a Stratégia felülvizsgálatával 
egybekötve 2013. február – márciusra tehető. Voltak olyan célterületek, melyekre kevés 
pályázat érkezett, azokat sem most, sem a következő időszakban nem célszerű ismét 
meghirdetni, azonban voltak olyan célterületek is, melyekre komoly túligénylés volt, ezekre, 
ha lesz lehetőség, megint érdemes forrást elkülöníteni. A 2014-2020-as időszakra pedig már 
most érdemes megfogalmazni azokat az elképzeléseket, melyek most nem valósulhattak meg. 
Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a Nemzeti Vidékstratégiában és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapban meghatározott célkitűzésekhez illeszkednie kell a helyi programnak 
is. 
A fel nem használt III. tengelyes források kapcsán elképzelhető, hogy nyár végén még egy 
fordulóra sor kerül, de amennyiben igen, azt vélhetően időgazdálkodási okokból nem az 
Akciócsoportok kezelésében teszik.  
Tájékoztat arról, a 2012. augusztus 30-án elfogadott felülvizsgált 2012-es költségvetés alapján 
a munkaszervezet egy fővel bővült, egyelőre 2012. december 31-ig. Ennek oka, hogy egy fő 
GYED-en van, egy fő pedig októberben komolyabb egészségügyi beavatkozáson esett át, a 
múlt héten állt először munkába. 
 
Gombár Györgyné kérdésként fogalmazza meg, hogy az előkészítő szakaszban elvégzendő 
feladatok milyen rendszerben lesznek elvégezve? Az előző ciklushoz hasonló munkacsoport 
dolgozza majd ki a programokat, vagy egyedileg benyújtott igények alapján kerül sor a 
kidolgozásukra?  
 
Hodálik Pál válaszában elmondja, ilyen szinten egyelőre nem ismert a tervezés módszertana, 
a megyei referens fogja vélhetően ezt a munkát is koordinálni. 
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Mihaleczné Kovács Mária a NAKVI által küldött kérdőív kapcsán megjegyezi, hogy kapott 
egy figyelemfelhívó levelet, magát a kérdőívet azonban nem kapta meg. 
 
Hodálik Pál elmondja, nem magát a kérdőívet, hanem egy internetes elérési útvonalat kaptak 
levélben a tagok, melyet az alapadatok megadását követően lehetett kitölteni, igaz, csak 
nagyon rövid határidővel. 
 
Hodálik Pál felkéri a tagokat esetleges további észrevételeik, kérdéseik előterjesztésére. 
 
További kérdés, észrevétel nem érkezett. 
 
Hodálik Pál felkéri a tagokat, amennyiben az elhangzott beszámolót elfogadják, 
kézfelemeléssel szavazzanak.  
 
A Közgyűlés nyílt szavazással, 28 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a következő 
egyhangú határozatot hozta: 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 002/2013. (I.10.) 
számú határozata a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Elnök legutóbbi 
Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Hodálik Pál ismerteti a második napirendi pontot. Elmondja, a napirendhez kapcsolódó 
előterjesztést a tagok előzetesen megkapták. Az Egyesület éves költségvetése kapcsán a 
leglényegesebb elem, hogy amint az a kiküldött anyagokból is látható, az éves működési keret 
adott, az előfinanszírozás azonban a teljes keret felhasználáshoz nem elég. Emlékeztet arra, a 
tavalyi év költségvetése 13 millió Ft volt, Közgyűlési döntés alapján az előfinanszírozáshoz 
szükséges forrást a települési önkormányzatok egy része által tett lakosságarányos mértékű 
befizetések biztosították. Ennek eredményeképpen közel 6 millió Ft a jelenlegi 
pénzállománya az Egyesületnek, ez azonban csak a tavalyi költségvetés végrehajtásához, 
vagyis a kötelező minimum feladatok ellátásának előfinanszírozásához elég. 
Amennyiben a teljes keretet fel kívánja használni az Egyesület, két módon tudja ezt megtenni. 
Egyrészt úgy, hogy az eseti, nagyobb összegű kiadásokat egyedi módon finanszírozza előre 
(pl. amennyiben az Egyesület tanulmányutat szervez, az azon résztvevők a rájuk eső részt 
megfinanszírozzák előre), másrészt az önkormányzatoktól kéri be ismét lakosságarányosan a 
hiányzó összeget. Hangsúlyozza, a jelen helyzetben nem reális elvárásokat támasztani az 
önkormányzatok felé, tény ugyanakkor, hogy adott esetben szükség lehet rá. Emlékeztet arra, 
három önkormányzat részéről a 2012-es évről van még „ígéret” összesen 2,2 millió Ft 
befizetésére, mely összeggel együtt a napi szintű működés 4 havi előfinanszírozása, a 
zavartalan működés megoldható lenne. Ezen összeg elmaradása esetén azonban működési 
nehézségek léphetnek fel, mely esetben az önkormányzatoknak mindenképpen egyeztetniük 
kell. 
Elmondja, a hatályos, 138/2012. (XII.17.) IH közlemény alapján az Egyesület által 2013-ban 
igénybe vehető működési támogatás összege 26 073 668 Ft, mely összeg a 2012-ben a 
14/2012. (III.22.) IH közleményben megállapított 18 309 283 Ft és a 2012 novemberében 
megállapított és 2015-ig egyenlő arányban felosztott 23 293 154 Ft kiegészítő forrás 
7 764 385 Ft-os részletének összege. A 2012. évi költségvetésből tervezett megtakarítás 
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4 341 841 Ft, így a 2013. évben igénybe vehető működési támogatás összege összesen 
30 415 509 Ft.  
Mint mondja, a részletes költségvetésből látszik, hogy a korábban említett plusz egy fő 
munkavállalót az idei évben is megtartaná az Egyesület, a bérezését azonban a 
munkaszervezet többi munkavállalójának béréhez igazítanák, jelenleg ugyanis aránytalanul 
keveset keres az általa végzett feladatokhoz képest. Elmondja, korábban a Nonprofit Kft. 
dolgozóiként a munkaszervezet tagjai kaptak béren kívüli juttatást 2011-ig, 2012-ben már 
nem, a költségmegtakarítás miatt, valamint 2010 után már béremelést sem kaptak, így a 
költségvetés 5%-os emeléssel és bruttó 200 ezer Ft/fő/év mértékű béren kívüli juttatással 
kalkulált az ő esetükben. Kiemeli, a munkaszervezet dolgozóinak munkaszerződése ez év 
végéig érvényes, tehát ez az idei évre jelent fix kötelezettséget az Egyesületnek. A dologi 
kiadások között a szokásos tételeken kívül néhány nagyobb kiadás is megjelenik. Egyrészt a 
rendezvények soron a tavaly nyárra tervezett, de szervezési okok miatt sajnos elmaradt 
Trophy, a másik nagyobb tétel pedig egy tanulmányút lenne. Szintén szerepel a 
költségvetésben a korábbi leader HACS Nonprofit Kft-től át nem vett autó bérleti díja, 
melyhez kapcsolódóan, amint arról korábban már többször esett szó, nem elszámolható 
kiadások is társulnak, egyrészt a bérleti díj bruttó 100 ezer Ft feletti díja, másrészt a bérleti 
díjba nem beleértendő, de költségként felmerülő szervizdíj, valamint gumiabroncs beszerzés, 
ami, tekintve, hogy 105 ezer km az autó futásteljesítménye, esedékes. Jelenleg nincs 
folyamatos gépjárműbérletre szerződése az Egyesületnek, a munkaszervezet dolgozói 
alapvetően saját autót használnak a kiküldetésekhez, illetve ha az nem megoldható, akkor 
eseti bérletre kerül sor. A felhalmozási kiadások között feltüntetett közel 2,5 millió Ft 
számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzését célozza, a célból, hogy amennyiben 
az Egyesületnek valamilyen okból vissza kellene adnia a jelenleg ingyenes használatában 
lévő, de a Nonprofit Kft. tulajdonában álló eszközöket, el tudja látni vállalt feladatait. A 
tavalyi évben benyújtásra került egy működési pályázat a Nemzeti Együttműködési Alap 
Közösségi Környezet kollégiumához, ez lenne a pénzügyi fedezete a tételnek. Elmondja, 
amennyiben a pályázat nem nyer, az elnökség döntése alapján az Irányító Hatóság előzetes 
engedélyével a költségvetés terhére válhat szükségessé az eszközök megvásárlása. 
 
Oláh Géza kérdésként veti fel, mennyi az Egyesület használatában álló eszközök értéke? 
 
Sonkolyné Szekerczés Margit, a Nonprofit Kft. volt ügyvezetője elmondja, az eszközök 
könyv szerinti értéke 2012. szeptember 30-án 700 ezer Ft volt.  
 
Hodálik Pál hangsúlyozza, ez az eszközök könyv szerinti értéke, a tényleges értékük nyilván 
ennek az értéknek a többszöröse. A 2013. évi munkatervet illetően a tanulmány utat, a 
térségek közötti szakmai együttműködési lehetőséget, a nemzetközi együttműködési 
lehetőséget, a trophy megrendezését és az Irányító Hatóság által szorgalmazott Helyi 
Energiastratégia kidolgozását emeli ki. 
A tanulmányút kapcsán elmondja, bár volt lehetőség a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz 
projektötlet benyújtására ún. előkészítő látogatások lebonyolítására, ezeken az utakon 
legfeljebb 5 fő vehet részt, míg a tényleges eredményhez a térség érintett szereplői közül 
többen kellene, hogy részt vegyenek. Ezen kívül a tanulmány utat célszerű lenne valamely a 
későbbiekben folytatható, akár a nemzetközi együttműködés projekt keretében megvalósuló 
tevékenységhez kötni, így elsősorban azt kellene meghatározni, hogy az annak keretében 
elérhető lehetőséget milyen célra kívánja felhasználni az egyesület (pl. élelmiszeripari 
kisüzem létesítéséhez, tematikus túraútvonal kialakításához stb.), s a célhoz keresni egy 
látogatásra érdemes térséget, közösséget. A nemzetközi együttműködési projekt keretében 
több ötlet is felmerült már, pl. gyomaendrődi péküzem létesítése, szarvasi szabad strand 
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kialakítása, de véleménye szerint e forrást olyan célra kell felhasználni, melyben mind a 18 
település érintett. 
 
A jelenlevők a megállapítással egyet értettek. 
 
Hodálik Pál elmondja, a fenti téma kapcsán a munkaszervezet munkacsoport létrehozását 
javasolja. Említést tesz arról, a belföldi együttműködések támogatására január végétől szintén 
lesz elérhető forrás, ennek kapcsán az Egyesület felvette a kapcsolatot a megye többi 
akciócsoportjával, azok vezetőivel január 22-én kerül sor egy kötetlen egyeztetésre. 
Tájékoztatást ad arról, a Közgyűlés napirendi pontjaihoz előzetesen egy írásos észrevétel 
érkezett a ClubNetCet Egyesület részéről. Ismerteti annak tartalmát, mely szerint a 
tagszervezet a cafeteria szabályzatot elfogadhatónak tartja. A munkatervvel kapcsolatosan 
megjegyzi, amennyiben a delegálás alvállalkozó által megbízás keretében végzett feladatot 
jelent, a munkaszervezet dolgozói „nincsenek túlterhelve”. Szintén a munkatervhez fűzött 
megjegyzése, hogy a költségvetésben szereplő tanulmányút nincs külön nevesítve és nincs szó 
annak úti céljáról. A költségvetéshez kapcsolódóan a 2012. évi teljesítést elfogadhatónak 
tartja, a 2013. évi tervezetet illetően azonban a dolgozók költségtérítésének pontos 
meghatározását kéri. Az alapszabály módosítását támogatja, felhívja azonban a figyelmet arra, 
a 82.19 Fénymásolás, irodai szolgáltatás tevékenység végzése esetén a havi fizetendő 
reprográfiai díjjal is számol a költségvetés. 
 
Hodálik Pál az észrevételekre reagálva elmondja, a delegálás nem az Egyesület által 
kiszervezett feladatot jelent, éppen ellenkezőleg, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
által az Akciócsoportra bízott munkáról van szó, melynek elvégzése a munkaszervezet 
feladata. E tevékenység köti le a dolgozók munkaidejének jelentős részét, mely sajnos az 
egyéb más HACS feladatok háttérbe szorulásával jár, az Egyesület teljesítményértékelése és 
finanszírozása azonban jelentős részben e feladatok minőségi ellátásától függ. Visszautal a 
korábban elmondottakra, mely szerint az egyes témákhoz kapcsolódóan (Energiastratégia 
kidolgozása, nemzetközi projekt) egyebek között épp ezért javasolja a munkaszervezet 
munkacsoportok felállítását, egyrészt tehermentesítés, másrészt a részvétel ösztönzése, és a 
közös munka kreativitásra gyakorolt hatása miatt. A tanulmányút kapcsán megismétli a 
korábban elmondottakat, mely szerint a konkrét úti cél a további egyeztetések során derülhet 
ki, a munkatervben pedig azért nem kerül külön nevesítve az utazás, mert a munkaszervezet 
célszerűnek tartaná a nemzetközi együttműködési projekttel egy egységben kezelni a témát. A 
dolgozók költségtérítésével összefüggésben emlékeztet arra, jelenleg minden aktív 
munkavállaló vidékről jár be, utazási bérletüket a jogszabályokban előírt módon téríti meg az 
Egyesület, csakúgy, mint az elrendelt kiküldetések saját gépjárművel történő végrehajtását. A 
kiküldetések a kérelemkezelési feladatokhoz tartozó helyszíni ellenőrzések, a kötelező 
képzések, értekezletek kapcsán merülnek fel.  
 
Szabó Norbert javaslatként veti fel, hogy a munkaszervezethez felvett új munkavállaló 
feladatköre csak a tényleges HACS feladatokból (projektgenerálás, partnerségi projektek 
kialakítása, tervezési feladatok) álljon. 
 
Hodálik Pál megköszöni a jogos észrevételt, elmondja azonban, hogy az új munkavállaló, 
akivel együtt jelen pillanatban három aktív dolgozója van a munkaszervezetnek, a kötelező 
minimum feladatok - beleértve a kérelemkezelési munkát is - ellátásához szükséges. Ettől 
függetlenül persze igyekeznek minden egyéb más felmerülő igényt és lehetőséget kielégíteni, 
kihasználni, azért is van szó most is arról, mi-mindenre kerülhet sor 2013-ban. Minden 
munkavállalónak megvannak a maga állandó feladatai, azonban alapszinten valamennyien 
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részt vesznek minden feladatban és munkafolyamatban. Ilyen kis létszámnál nem 
működőképes, ha egy ember csak egy területtel foglalkozik, mert amennyiben ő valamilyen 
okból (betegség, váltás, szabadság) hosszabb időre, vagy akár csak egy hétre távol van, 
megakad a munka.  
 
Zsurzsucz Edina Klaudia emlékeztet arra, hogy a jelenlegi LEADER Program 2008-as 
indulásakor, amikor a delegált feladatok még nem voltak részei az Akciócsoport által 
kötelezően ellátandó munkatervnek, 5 fővel állt fel a munkaszervezet. Jelenleg, amikor a 
delegált feladatok ellátása is a munkaszervezetre hárul, az új munkavállalóval együtt 3 fő 
dolgozik ténylegesen az irodában. Utal a korábban elhangzottakra, mely szerint a delegált 
feladatok minőségi elvégzése (megfelelő szakmai színvonalon történő kérelemkezelés, 
határidők betartása stb.) elemi fontosságú, mert ellenkező esetben az Egyesületet anyagilag 
megszankcionálhatja az MVH vagy az IH, ami nyilvánvalóan ellehetetlenüléshez vezethet. A 
rendszer révén áll elő sajnos az a helyzet, hogy a folyamatos működés érdekében elsőként a 
kötelező feladatokat kell ellátni, és utána van lehetőség az egyéb, valójában érdemleges 
munkákkal törődni. Elmondja, ezért merült fel a munkacsoport felállításának igénye is, hogy 
annak tagjai a saját környezetük igényeit, ötleteit közvetítsék a munkaszervezet felé, ezzel új 
lendületet adnának a témának. A munkaszervezet természetesen a munkához szükséges 
adminisztratív hátteret biztosítja.  
 
Hodálik Pál a nemzetközi együttműködési projekt munkacsoporttal összefüggésben 
elmondja, a Vidékfejlesztési Minisztérium szorgalmazza, hogy a LEADER Helyi 
Akciócsoportok a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013-as felülvizsgálata során elkészítsék 
saját területükre érvényes Energiastratégiájukat, mely a tényleges pályázati felhívások alapja 
lehet/kell legyen a későbbiekben. A cél, hogy a még rendelkezésre álló fejlesztési források az 
energiatakarékosságra való szemléletformálást, az energiahatékonyságot, a megújuló 
energiahasznosítást és a helyi adottságokat érdemben elősegíteni képes támogatási 
koncepciók mentén kerüljenek meghirdetésre. Mivel a Körösök Völgye térségére néhány éve 
elkészült a “Körös-völgy ökológiai stabilitásának megőrzése és továbbfejlesztése

 

” címet 
viselő tanulmány, úgy gondoljuk, arra építve kidolgozható egy, a 2013-ban és a 2014-2020 
között megjelenő pályázati felhívásokat megalapozó szakmai anyag. A VM a mellékelt 
energiatervezésről szóló tájékoztatóval és egy várhatóan 2013. február végén megrendezésre 
kerülő egész napos képzéssel kívánja segíteni a HACS-ok munkáját. A munkaszervezet 
javasolja, hogy ebben a témában is alakuljon egy munkacsoport, melynek tagja, tagjai 
egyebek közt az említett képzésen is képviselnék az Egyesületet.  

 

A költségvetésre visszatérve kiemeli, a tervezet a teljes éves felhasználható kerettel számol, 
azonban az elmondottak alapján, a tényleges teljesítés a végrehajtott feladatok szerint alakul 
majd, vagyis attól függ, hogy a benyújtott NEA működési pályázat részesül-e támogatásban, 
sor kerül-e tanulmányútra, sor kerül-e a Trophy megrendezésére. Ennek megfelelően, a 
tavalyi évhez hasonlóan a költségvetés végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell kísérni, 
és amennyiben indokolt, felül kell vizsgálni. Az előfinanszírozást illetően ismételten 
hangsúlyozza, a folyamatos és zavartalan működéshez a még be nem fizetett 2,2 millió Ft 
önkormányzati tagdíj befizetése mindenképpen szükséges, az eseti kiadások 
előfinanszírozását pedig egyedileg kell megoldani.  

 
Brlás János kérdésként fogalmazza meg, kikből áll fel a négy fős munkaszervezet? 
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Hodálik Pál válaszában elmondja, a munkaszervezet vezető (Zsurzsucz Edina Klaudia), és 
három referens (Bótos Edit, Szabó Hilda és Apáti Mariann) alkotják a munkaszervezetet. 
Elmondja, Apáti Mariann jelenleg GYED-en van. 

 

Brlás János észrevételében kifejti, amennyiben a kollegina GYED-en van, az ő esetében a 
bérköltség nem jelentkezik, ott megtakarítás várható. 

 

Hodálik Pál válaszában elmondja, Apáti Mariann esetében 11 havi bérköltséggel számol a 
tervezet, mivel a hatályos jogszabályok értelmében, a dolgozót, amikor kívánja, munkába 
vissza kell venni. Amennyiben nem áll vissza munkába, nyilvánvalóan a kiadás sem 
jelentkezik, az ott felszabaduló összeget a Közgyűlés későbbi döntése során más célra át lehet 
csoportosítani, vagy, a tavalyi év megtakarításához hasonlóan, a következő évre át lehet vinni. 

 

Brlás János kiemeli, a költségvetés 2 841 484 Ft nem elszámolható költséget tartalmaz. 
Emlékeztet arra, a korábbi LEADER HACS Nonprofit Kft. a magas nem elszámolható 
kiadások miatt került a jelenlegi helyzetébe, melyet végső soron a tagi kölcsönt nyújtó 
önkormányzatok fizetnek meg. Hangsúlyozza, ilyen mértékű nem elszámolható kiadással nem 
lehet a költségvetést elfogadni.  

 

Hodálik Pál válaszában elmondja, a 2 841 484 Ft, működési támogatásból nem elszámolható 
kiadásból 2 410 460 Ft a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásából, tehát más forrásból 
finanszírozott eszközbeszerzés értéke. Ezen összeg a bevételi oldalon is betervezésre került, 
megvan tehát a fedezete. Amennyiben a pályázat nem nyer, vagy nem kerül sor a beszerzésre, 
vagy a költségvetés felülvizsgálatát követően, az MVH felé elszámolható működési forrásból 
történik a vásárlás finanszírozása, ehhez természetesen a Közgyűlés előzetes jóváhagyása 
kell. A fennmaradó 431 024 Ft nem elszámolható kiadásból 311 024 Ft az esetleges 
gépjárműbérléshez kötődő költség, e nélkül a nem elszámolható összeg 120 000 Ft, mely a 
tagdíjakból finanszírozható. Az autóbérlés kapcsán tájékoztatást ad arról, az elnökség a 
tavalyi év végén többször tárgyalta a témát, de mivel időről-időre még elő szokott kerülni a 
kérdés, főként a Nonprofit Kft. jövőbeni működése kapcsán, a tervezetbe beépítésre került a 
Lombard Lízing Kft. legutóbbi árajánlata alapján. Annak értelmében, legalább 18 vagy 24 
hónapos futamidőre kellene bérelni a gépjárművet, azonban mivel futásteljesítménye 40%-kal 
túlhaladta a szerződéses értéket, a minimum bérleti díj bruttó 109 252 Ft lenne havonta, úgy, 
hogy a bérleti díj nem tartalmazná a szervizelés költségeit és a gumiabroncs garnitúrák 
biztosítását. A működési kiadásból azonban havonta csak 100 ezer Ft számolható el ilyen 
célra, így tevődik össze a nem elszámolható kiadás ezen a soron.  

 

Brlás János észrevételében elmondja, a gépjárműbérlethez kapcsolódóan egyéb tételek is 
megjelennek jelentős összeggel a tervezetben, úgy, mint parkolás, üzemanyag. Elmondja 
továbbá, az egyes kiadási tételek nézete szerint túl vannak tervezve, példaként említve a 450 
ezer Ft éves mobil telefon előfizetési díjat. Hangsúlyozza, a Felügyelő Bizottságnak feladata 
az Egyesületi tagok tagdíj terheinek csökkentése, az önkormányzatok nem terhelhetőek 
tovább. 

Hodálik Pál válaszában emlékeztet a korábban elmondottakra, mely szerint a napi működés 
finanszírozásához a 2012-ben bekért tagdíjakon túl a települési önkormányzatoktól nem kér 
pluszforrást az Egyesület. A költségvetés jelentős részét az eseti, tanulmányúthoz, 
rendezvényhez kapcsolódó kiadások jelentik, melyeket egyedileg, az abban résztvevőknek 
kell előteremteniük. Emlékeztet arra, a tavalyi évben a tervezett és elfogadott költségvetéshez 
képest, mely gyakorlatilag csak a bér és rezsi költségeket tartalmazta, több mint 4 millió Ft 
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megtakarítás várható. Ez a költségtakarékos szemlélet természetesen a jövőben is irányadó, és 
az idei év megtakarításai a 2014 évre átvihetőek lesznek, de úgy kell tervezni, hogy a 
működés minden esetben biztosított legyen.  
 

 

Brlás János még egyszer hangsúlyozza, a Nonprofit Kft. által felhalmozott nem elszámolható 
kiadást az önkormányzatok által fizetett tagi kölcsönökből finanszírozták, melyek 
visszafizetése még mindig nem történt meg, és várhatóan nem fogják csak a kölcsön egy 
részét visszakapni. 

 

Hodálik Pál elmondja, tud a kialakult helyzetről, a Nonprofit Kft. és az Egyesület 
finanszírozása azonban egymástól teljesen független, azt külön kell kezelni. 

 

Sonkolyné Szekerczés Margit felhívja a figyelmet arra, a FEB a Közgyűlés előtt három 
nappal kapta csak kézhez az előterjesztéseket. 

 

Hodálik Pál a működési támogatásból nem elszámolható kiadásokra visszatérve kéri a 
Közgyűlést, döntsön az autóbérlet kérdéséről, arról, kívánja-e a nonprofit kft. által korábban 
bérelt gépjárművet hosszú távon bérbe venni. 

 

Sonkolyné Szekerczés Margit elmondja, a kérdéses gépjárművet a végrehajtó tavaly év 
végén elszállította, a Lombard Kft. pedig megkezdte az értékesítését, így a kérdés 
tulajdonképpen okafogyottá vált. 

 

Hodálik Pál elmondja, az autót valóban értékesíteni kívánják, azonban biztosra vehető, hogy 
a Lízing cég a veszteséggel történő értékesítés helyett inkább választaná a tartós bérbe adást. 

 

Oláh Géza elmondja, az elnökség többször tárgyalt a témáról, egyértelmű döntést hozott, az 
elnökség a kérdést lezártnak tekinti. Erre való hivatkozással javasolja, hogy a Közgyűlés a 
Nonprofit Kft. által korábban tartós bérletbe vett gépjármű további bérlését végérvényesen 
utasítsa el, erről külön döntést hozzon. 

 
Hodálik Pál az elhangzott javaslat alapján megfogalmazza a határozati javaslatot. 

Határozati javaslat: 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, a korábbi 
LEADER HACS Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által a Lombard Lízing Kft-
től 2009. január 18-án 60 hónapos futamidőre tartós bérletbe vett Peugeut Partner Tepee 
gépjárművet nem kívánja bérbe venni. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:
 

 elnök 

Hodálik Pál felkéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyet 
értenek, kézfelemeléssel szavazzanak.  
 
A Közgyűlés nyílt szavazással, 28 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a következő 
egyhangú határozatot hozta: 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 003/2013. (I.10.) 
számú határozata a gépjármű bérlésről 
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A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, a 
korábbi LEADER HACS Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által a Lombard 
Lízing Kft-től 2009. január 18-án 60 hónapos futamidőre tartós bérletbe vett Peugeot 
Partner Tepee gépjárművet nem kívánja bérbe venni.
 

  

Hodálik Pál elmondja, autóbérlés nélkül a költségvetés tervezete is módosul. A dolgozók 
kiküldetésével kapcsolatos kiadások (költségtérítés) arányosan emelkednek, évente összesen 
960 ezer Ft-ra, a bérleti díj, a parkolási költség és az üzemanyag megtakarítás fennmaradó 
része pedig az Egyéb – eseti – elszámolható kiadás sorra átcsoportosításra kerül, így ezen a 
soron összesen a korábbi 286 155 Ft helyett 1 813 095 Ft szerepel. Az összesen – MVH felé 
nem számolható soron tervezett összeg értelem szerűen csökken a bérleti díj nem 
elszámolható részének és az egyéb nem elszámolható kiadások sor eseti oszlopában tervezett 
értékének összegével, így az összesen érték 2 530 460 Ft, a sem a működési támogatásból, 
sem más forrásból nem elszámolható kiadások összege 120 000 Ft. A nem elszámolható 
kiadások csökkenése révén a bevételi oldal is módosul, hiszen így vállalkozási 
tevékenységből származó bevételre nincs szükség és a tartalék igénybe vétel is csökken 
101 454 Ft-tal.  
 
Hodálik Pál felkéri a Közgyűlés tagjait, a költségvetés tervezetében szereplő béren kívüli 
juttatásokról is külön döntést hozzanak. 
 
Oláh Géza kérdésére válaszolva elmondja, a tervezetben évi bruttó 200 ezer Ft/fő összeg 
szerepel, mely a fizetendő járulékot is már tartalmazza. Ez az összeg a dolgozóknak kb. 130 
ezer Ft nettó jövedelmet jelenthet évente. 
 
Mihaleczné Kovács Mária kérdésére válaszolva elmondja, ebben a mértékben a juttatás a 
működési támogatásból elszámolható. 
 
Gombár Györgyné kérdésére válaszolva elmondja, a kedvezményesen adózó béren kívüli 
juttatás az Egyesület részére nagyságrendileg azonos közterhekkel jár, mint a bér, de a 
dolgozónál magasabb összegű nettó bevétel realizálható, ez mindenképpen előnyére szól. 
 
 
Hodálik Pál felkéri a tagokat a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos esetleges észrevételeik, 
kérdéseik előterjesztésére. 
 
További kérdés, észrevétel nem érkezett. 
 
Hodálik Pál felkéri a tagokat, amennyiben a munkaszervezet dolgozói részére bruttó 200 ezer 
Ft/fő/év juttatási keret megállapításával egyet értenek, kézfelemeléssel szavazzanak.  
 
A Közgyűlés nyílt szavazással, 28 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a következő 
egyhangú határozatot hozta: 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 004/2013. (I.10.) 
számú határozata a béren kívüli juttatások megállapításáról 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 
munkaszervezete dolgozói részére bruttó 200 ezer Ft/fő/év juttatási keretet állapít meg.   
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Hodálik Pál a költségvetés eseti tételei kapcsán javaslatot fogalmaz meg, mely szerint a 
költségvetés tervezet Dologi kiadások fejezet Tanulmányutak költségei, Rendezvények és 
Egyéb – eseti – elszámolható kiadás soron szereplő tételek felhasználása a felálló 
munkacsoportok szakmai javaslata alapján, a Közgyűlés egyedi jóváhagyó döntése alapján 
lehetséges. 
 
A javaslattal a Közgyűlés tagjai egyet értettek.  
 
Szabó Norbert kérdésére válaszolva Hodálik Pál röviden összefoglalta a megrendezni 
tervezett Trophy lényegét. A Program lényege, hogy az autós túra egész országból érkező 
résztvevői egy többnapos kirándulás keretében a térség valamennyi településére ellátogatnak, 
s az ottani legjellemzőbb gazdasági, kulturális, gasztronómiai hagyományokkal tevőleges 
módon ismerkednek meg, közben nyilvánvalóan a helyi értékekről, elérhető szolgáltatásokról, 
termékekről is hasznos, és másoknak továbbadható információkat gyűjthetnek. A látottak 
alapján a térséget később, mint turisták, illetve vásárlók kereshetik fel, ajánlhatják 
ismerőseiknek. A helyiek számára a túra kiváló alkalom hagyományaik és büszkeségeik 
bemutatására, tevékenységük reklámozására, új kapcsolatok kialakítására. A Helyi 
Akciócsoport számára remek lehetőség a LEADER Program népszerűsítésére, a térség 
idegenforgalmi és gazdasági adottságaira való figyelemfelkeltésre, partneri hálózatának 
bővítésére. 
 
Felkéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos további észrevételeik, kérdéseik elővezetésére, 
felvetésére. 
 
További kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett. 
 
Hodálik Pál az elhangzottak alapján ismerteti a határozati javaslatot. 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, az Egyesület 
2013. évi költségvetését a korábban elfogadott döntéseknek megfelelően módosított 
előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint, 32 945 969 Ft kiadási és 32 945 969 Ft 
bevételi főösszeggel elfogadja, azzal, hogy a Dologi kiadások fejezet Tanulmányutak 
költségei, Rendezvények és Egyéb – eseti – elszámolható kiadás soron szereplő tételek 
felhasználása a felálló munkacsoportok szakmai javaslata alapján, a Közgyűlés egyedi 
jóváhagyó döntése alapján lehetséges. 

Határozati javaslat: 

Határidő: értelem szerint 
Felelős:
 

 elnök 

Hodálik Pál felkéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyet 
értenek, kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
A Közgyűlés nyílt szavazással, 28 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a következő 
egyhangú határozatot hozta: 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 005/2013. (I.10.) 
számú határozata a 2013. évi költségvetés elfogadásáról 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, az 
Egyesület 2013. évi költségvetését a korábban elfogadott döntéseknek megfelelően 
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módosított, előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint, 32 945 969 Ft kiadási és 
32 945 969 Ft bevételi főösszeggel elfogadja, azzal, hogy a Dologi kiadások fejezet 
Tanulmányutak költségei, Rendezvények és Egyéb – eseti – elszámolható kiadás soron 
szereplő tételek felhasználása a felálló munkacsoportok szakmai javaslata alapján, a 
Közgyűlés egyedi jóváhagyó döntése alapján lehetséges. 
 
Hodálik Pál az elhangzottak alapján ismerteti a 2013. évi tagdíjakra vonatkozó határozati 
javaslatot. 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy 2013-
ban a civil szervezetek, magánszemélyek és vállalkozások által fizetendő tagdíj összegét 
2 500 Ft-ban, az önkormányzatok által fizetendő tagdíj összegét 5 000 Ft-ban állapítja meg.  

Határozati javaslat: 

Határidő: azonnal 
Felelős:
 

 elnök 

Hodálik Pál felkéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyet 
értenek, kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
A Közgyűlés nyílt szavazással, 28 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a következő 
egyhangú határozatot hozta: 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 006/2013. (I.10.) 
számú határozata a 2013. évi tagdíjak meghatározásáról 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy 
2013-ban a civil szervezetek, magánszemélyek és vállalkozások által fizetendő tagdíj 
összegét 2 500 Ft-ban, az önkormányzatok által fizetendő tagdíj összegét 5 000 Ft-ban 
állapítja meg. 
 
 
Hodálik Pál ismerteti a harmadik napirendi pontot. Elmondja, tekintettel az imént a béren 
kívüli juttatások kapcsán hozott döntésre, indokolt az Egyesület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának mellékleteit kibővíteni a Cafeteria Szabályzattal, melynek tervezetét a tagok 
kézhez kapták. Mivel a dolgozók részére azonos keretösszeg került megállapításra, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény értelmében nem feltétel ilyen szabályzat léte, azonban egyes 
speciális szabályok miatt célszerű az alapelveket szabályzatban rögzíteni. Ezek lényege, hogy 
az éves keret a tervezetben szereplő négy különböző, kedvezményesen vagy egyáltalán nem 
adózó juttatásra használható fel, a keretösszeg már a közterheket is tartalmazza, a juttatás 
arányos mértékben használható fel, csak az aktív állományú dolgozók kapják és a következő 
évre a fel nem használt összeg nem vihető át. 
 
 
Felkéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos észrevételeik, kérdéseik elővezetésére, 
felvetésére. 
 
Kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett. 
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Hodálik Pál ismerteti a határozati javaslatot. 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, az Egyesület 
Cafeteria Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint elfogadja. 

Határozati javaslat: 

Határidő: értelem szerint 
Felelős:
 

 elnök 

Hodálik Pál felkéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslatot 
elfogadják, kézfelemeléssel szavazzanak.  
 
A Közgyűlés nyílt szavazással, 28 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a következő 
egyhangú határozatot hozta: 
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 007/2013. (I.10.) 
számú határozata a Cafeteria Szabályzat elfogadásáról 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, az 
Egyesület Cafeteria Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint 
elfogadja. 
 
 
Hodálik Pál ismerteti a negyedik napirendi pontot. Elmondja, a napirendhez kapcsolódó 
előterjesztés korábban szintén megküldésre került a tagság részére. A 2013. évi munkaterv 
tükrében, és főként a nemzetközi együttműködési és a térségek közötti együttműködési 
projektek megvalósítása és végrehajtása kapcsán felmerülhetnek olyan feladatok, melyeket 
érdemes lenne vállalkozási tevékenység keretében ellátni. E mellett a munkaszervezet már 
idén is elvégzett olyan munkákat, melyek, ha tevékenységi körében egyes tevékenységek 
szerepelnének, már most bevételt jelenthettek volna a szervezetnek. A Közgyűlés és Elnökség 
összehívására vonatkozó módosítás kizárólag egy esetben lenne érvényes, a kérelemkezelés 
végén a döntési folyamat felgyorsítása érdekében, mely elsősorban az ügyfelek számára 
fontos. A tavalyi évben a mikro-vállalkozások létrehozása és turisztikai tevékenységek 
ösztönzése jogcím keretében támogatott projektek esetében az Irányító Hatóság egyértelmű 
kérése volt, hogy a lehető leghamarabb szülessenek meg a döntések. Ennek a kérésnek az 
elnökség sajnos nem tudott eleget tenni, a jelenleg érvényes szabályok miatt. 
 
Hodálik Pál felkéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos észrevételeik, kérdéseik 
elővezetésére, bejelentéseik megtételére 
 
Kérdés, észrevétel, bejelentés nem volt. 
 
Hodálik Pál ismerteti a határozati javaslatot.  
 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy az 
Egyesület Alapszabályát az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint módosítja. 

Határozati javaslat: 

Határidő: értelem szerint 
Felelős:
 

 elnök 




	jegyzőkönyv_egyesület_közgyűlés_20130110_1
	Edit 001

