
JEGYZOKONYV
a Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznii Egyesiilet

megismetelt
kozgyuleserol

Helyszin: 8181 Berhida, Veszpremi ut 1-3.
Idopont: 2019.09.25. napja 16:20 ora
Jelen vannak: a mellekelt jelenleti iv szerinti tagok

Pergo Margit, az egyesiilet elnoke iidvozli a megjelenteket. Megallapitotta, hogy jelen, megismetelt
kozgyiiles az Alapszabaly rendelkezeseinek megfeleloen hatarozatkepes. Kerte a tagokat a levezeto
elnok, a jegyzokonyv-vezeto es -hitelesito szemelyek megvalasztasara.

21/2019 (09.25.) sz. Kozgyulesi hatdrozat
A jelenlevo tagok egyhangulag a kozgyiiles levezeto elnokenek Pergo Margitot, jegyzokonyvvezetonek
Kontics Monikdt, migjegyzokonyv-hitelesitonek Gyenge Katalint megvdlasztottdk.
18/18 igen

22/2019 (09.25.) sz. Kozgyulesi hatdrozat
Levezeto elnok ezutan javaslatot tett a kozgyiiles napirendjere:

1. Felugyelobizottsagi tagok mandatumaval kapcsolatos dontesek meghozatala
2. HFS feliilvizsgalata
3. Egyebek

A tagok egyhangulag megszavaztdk a kozgyules levezeto elnoke dltal eloterjesztett napirendet.
18/18 igen

III. Napirendi pontok targyalasa, hatarozathozatalok:

1. napirendi pont: Feliigyelobizottsagi tagok mandatumaval kapcsolatos dontesek meghozatala

A levezeto elnok eloadja, hogy a feliigyelo bizottsagi tagok mandatuma tagjainak mandatuma
2019.09.29. napjan lejar. A szferaktol az alabbi jeloltek keriiltek ajanlasra:

Kozszfera: Hebling Zsolt
Civil szfera: dr. Bogardine Kedves Valeria
Vallalkozoi szfera: Vatics Erzsebet

23/2019 (09.25.) sz. Kozgyulesi hatdrozat

A tagok 15 igen es hdrom tartozkoddssal (dr. Bogdrdine Kedves Valeria, Vatics Erzsebet es Hebling
Zsolt)
megvdlasztjdk 2019.09.25. napjdtol 2022.09.25. napjdig terjedo idotartamra az egyesiilet Felugyelo
Bizottsdg

- elnokenek dr. Bogdrdine Kedves Valeria (an.: Balogh Erzsebet) 8161 Osi, Kossuth u. 80
szdm alatti lakost,
- tagjdnak tagkent pedig az alabbi szemelyeket:

Vatics Erzsebet an. Kutasi Vilma, lakcime: 8172 Balatonakarattya, Szabadsdg utca
14. szdm alatti lakost es
Hebling Zsolt (an. :Huszdr Man) 8226 Alsoors, Iskola koz 1. szdm alatti lakost.

2. napirendi pont: HFS feliilvizsgalata

Pergo Margit elnok felkerte Kontics Monika munkaszervezet vezetot, hogy roviden foglalja ossze a
HFS modositas lenyeget.

Kontics Monika elmondta, hogy befejezik a civil felhivasra megkiildott palyazatok ertekeleset es a
maradek keretre, illetve arra az osszegre, amit pluszban beigertek, bar meg nem hallani rola semmit,
azt uj civil szervezetek szamara megnyilo tematikus intezkedesekre forditanank.
Errol a forrasrol 2019 aprilisaban kaptunk tajekoztatast, azonban azota semmi hir rola, de
elokeszitenenk, hogy, amint megkapjuk meg lehesjfienhirdetni.

jegyzokdnyv vezetqje levezeto elnOk jegyzok^i^v hitelesitoje



Ennek ertelmeben az alabbi intezkedeseket nyitnak:
1. civil szervezetek szakmai programjainak tamogatasa (rendezveny, eszkozbeszerzes) max

500.000 Ft tamogatasi intenzitas keret
2. TDM szervezetek Balatonkenese, Balatonalmadi, Alsoors szekhellyel max. tamogatasi osszeg

2.000.000-4.000.000 Ft
3. Tersegi kornyezetvedelmi civil szervezet szakmai tevekenysegenek tamogatasa max.

tamogatasi osszeg 5.000.000 Ft
A rendelkezesre allo keret a megmarado civil forraskeret es a tobbletkent biztositott 13 530 760 Ft
Tamogatasi intenzitas 90%
A HFS modositasara, az intezkedes megfogalmazasara es az IH reszere torteno megkiildesre
felhatalmazza az elnok jovahagyasaval a munkaszervezet vezetqjet.

A masik modosftast a vallalkozoi intezkedesben tennenk, ide a palyazat szelesebb korben valo
megnyitasa erdekeben a szocialis szovetkezetek felvetele a palyazatot benyujtani jogosultak korebe a
palyazatban megfogalmazott feltetelekkel.

24/2019 (09.25.) sz. Kozgyulesi hatdrozat
A Bakony es Balaton KKKE Kozgyiilese ugy dontott, hogy a Helyi Videkfejlesztesi Strategia
modositasat az alabbiak szerint jovahagyja:

1. Uj civil intezkedes keriil megfogalmazasra harom temakorben az alabbiak szerint:
a. civil szervezetek szakmai programjainak tamogatasa (rendezveny, eszkozbeszerzes)

max 500.000 Ft tamogatasi intenzitas keret
b. TDM szervezetek Balatonkenese, Balatonalmadi, Alsoors szekhellyel max. tamogatasi

osszeg lakossagszam aranyosan megallapitva maximum 2.000.000 - 4.000.000 Ft
c. Tersegi kornyezetvedelmi civil szervezet szakmai tevekenysegenek tamogatasa max.

tamogatasi osszeg 5.000.000 Ft
d. A rendelkezesre allo keret a megmarado civil forraskeret, melynek szamitott 6'sszege

13.242.302 Ft es a tobbletkent biztositott 13 530 760 Ft
e. Tamogatasi intenzitas 90%

2. Modositasra keriil Mikrovdllalkozdsok kozossegi marketingtevekenysegre epiilo fejlesztese
cimii felhivas, melybe a tamogatasra jogosultak koze a szocialis szovetkezetek is bekeriilnek.

3. Felhatalmazza az egyesiilet elnoket es a munkaszervezet vezetqjet a szukseges egyeztetesek
lefolytatasara, a dokumentumok elkeszitesere es az Iranyito Hatosag reszere torteno
megkiildesre.

A tagok egyhangulag megszavaztdk a kozgyiiles elnoke dltal eloterjeszlett haldrozalijavaslatol
18/18 igen

3. napirendi pont: Egyebek

Pergo Margit tajekoztatta a tagokat, hogy az elnokseg 1 tag tagsagi jogviszonyanak felmondasarol
dontott a 2019. evi tagdijfizetes felszolitast koveto elmulasztasa miatt, illetve egy tag visszamondta
tagsagat az egyesiiletben.
Emellett azonban ket tag felvetelerol is dontottek a ket kozgyiiles kozotti idoszakban.

Egyeb kerdes, eszrevetel es hozzaszolas hianyaban a levezeto elnok a kozgyiiles iileset berekesztette
17:30 orakor.

Pergo Margit
levezeto elnok

Kontics Monika Gyenge Katalin
jegyzokonywezeto jegyzokonyv-hitelesito

c
jegyzokonyv vezetoje ley£zelo elnok jegyzokoriyV hftelesitoje


