
JEGYZOKONYV
a Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet

megismetelt
kozgyiileserol

Helyszin: 8181 Berhida, Veszpremi ut 1-3.
Idopont: 2019.12.18. napja 16:20 ora
Jelen vannak: a mellekelt jelenleti iv szerinti tagok

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

25/2019 (12.18.) sz. Kozgyiilesi hatdrozat
Ajelenlevo tagok egyhangulag a kozgyiiles levezeto elnokenek Pergo Margitol, jegyzokonyvvezetonek
Kontics Monikdt, migjegyzokonyv-hitelesitdnek Molndr Ferencet megvdlasztottdk.
17/17 igen

26/2019 (12.18.) sz. Kozgyiilesi hatdrozat
Levezeto elnok ezutan javaslatot tett a kozgyiiles napirendjere:

1. 2020. evi koltsegvetes tervezese

2. Beszamolo a kerelemkezeles allasarol, szobeli eloterjesztes

3. Vegyes iigyek

A tagok egyhangulag megszavaztdk a kozgyules levezeto elnoke dltal eloterjesztett napirendet.
17/17 igen

Napirendi pontok targyalasa, hatarozathozatalok:

1. napirendi pont: Pergo Margit elnok tajekoztatta a megjelenteket, hogy az elnokseg es az FB
targyalta az eloterjesztest es tamogato dontessel terjeszti a kozgyules ele a napirendi pontot es a
hatarozati javaslatokat.
Szanyi Szilvia Balatonfuzfo polgarmestere jelezte, hogy csak ma latta az eloterjesztest, igy a testulet
nem tudta targyalni es donteni rola.
Pergo Margit elmondta, hogy a testiiletek majd az egyesulet altal meghozott dontest tervezik
koltsegvetesiikbe, errol elozetes dontes nem sziikseges, mindenki ezt kovetoen targyalja majd.
Kontics Monika elmondta, hogy a tagdij egyesiileti dontes, ami elozetes konzultaciokon es az
evtizedes egyuttmukodesen alapul, illetve azert kiildik ki az eloterjesztest jelentosen a jogszabalyi a
hatarido elott, hogy kerdes eseten errol barki konzultalni tudjon. Ezt az eloterjesztest haromszor, de
lehet, hogy negyszer kiildtek ki a tagoknak. Ha valaki nem tudja elfogadni az egyesulet donteset,
termeszetesen donthet ugy, hogy nem kivan a tovabbiakban ennek az egyuttmiikodesnek reszese lenni.
Erre az elmiilt 12 evben nem volt meg pelda.
Pergo Margit megkerte Kontics Monika munkaszervezet vezetot, hogy mutassa be az eloterjesztest.
A munkaszervezet vezeto elmondta, hogy ez az utolso koltsegvetes ebben a tamogatasi ciklusban, amit
biztonsaggal tudnak tervezni, a 2021 januar 1-tol kezdodo miikodes garanciait meg nem latja.
Ennek okan jelentos, 7 millio Ft-os tartalek kepzesere tesznek javaslatot annak erdekeben, hogy
sziikseg szerint a munkaltatoi kotelezettsegeit az ev vegen, vagy a kovetkezo ev elejen az egyesulet
teljesiteni tudja.
A munkaszervezet 2 foallasu munkavallaloval es marciusig meg egy foallasu munkavallaloval vegzi a
tevekenyseget.
Marciusig tudnak a palyazok tanacsot kerni kerelmeik osszeallitasahoz, ezt kovetoen erre anyagi
fedezetet nem tudnak biztositani, mivel a kerelemkezeleshez kell majd a 3 fo.
Majusig adhatjak be kerelmeiket az onkormanyzatok, tervezetten aprilisban a civilek, igy az ev vegeig
mindenki hatarozatot kaphat kerelmerol.
Az eloterjesztest 18 nappal a kozgyules elott megkiildtek a tagoknak, azzal kapcsolatosan modosito
eszrevetel nem erkezett.
A koltsegeket a 2019-es, illetve 20I8-as szinten terveztek, az EMVA keret teljes egeszeben
felhasznalasra keriil december 31 -ig.
Ket jelentosebb szakmai programot terveznek a QIRO 2020-hoz kapcsolodoan, valamint a L1NC
2020-at.

jegyzokonyv vezetoje Ipvezelra elnOk jegyzokonyv hitelesitqje



A GIRO-ba a tagdij mellett Balatonalmadi jogosultsaggal palyazati forrast is helyeznek a terseg
egyseges arculatanak kialakitasahoz.
A LINC prezentacio Becsben jol sikeriilt, Porga Gyula Veszprem polgarmestere is tamogato
nyilatkozatot adott az EKF kapcsan, fgy januarban elkeszul egy vegleges anyag a foszervezok reszere.
Emellett fut meg a ket tersegek kozotti egyuttmiikodesi program, de ezeket a fmanszirozasi
nehezsegek miatt at kell utemezni, az egyiket ev kozepen, a masikat pedig ev vegen fejezziik majd be.

Kerdesek:
Varga Mihaly: folytatodik-e az egyiittmukodes Nemesgorzsonnyel, lesz-e bollerfesztival?
Szanyi Szilvia: a 11 millio Ft az ket ember bere-e, mit takar a kikiildetes, van-e benne repiilo jegy is,
mit finanszirozna a GIRO koltsegvetesebe, mit csinalhatnak a telepiilesek, lehet-e program, milyen
modon tudna a ket fos munkaszervezet ezt megvalosftani, mi a LINC koltsege?

Valaszok:
A nemesgorzsonyi egyuttmiikodes az projektmunka volt, bar a fesztival folytatodik es 2020-ban is
megrendezesre keriil, a HACS ebben egyuttmiikodo partnerkent mar nem vesz reszt.
Igen, a munkaber es jarulek a munkaszervezet munkatarsainak munkabere. A kikiildetes a sajat
gepkocsi hasznalat koltseget fedezi.
A GIRO kapcsan elnok asszony januarban megbeszelest hi'v ossze, ahogyan ezt a polgarmesterek a
veszpremi tajekoztato utan megbeszeltek. A HACS az egyseges megjeleneshez es a terseg tobbi
telepiilesenek a bevonasara kfvan forditani, de nem akarja megmondani, hogy mire koltsenek, ezt az
egyuttmukodes kereteben kell kialakftani. A palyazat kereteben szoroanyagok biztosan beszerzesre
keriilnek. A munkaszervezet protl rendezvenyszervezesben, ennel nagyobb megmozdulasokat is kepes
levezenyelni, de itt koordinalni fogja a me^jelenest es nem akar a telepulesek helyett donteni es
dolgozni. A LINC a reszvetel es a sajat rendezesii esemeny elokeszitesehez tartozo feladatok koltsege,
ami minden evben tervezesre keriil.

Pergo Margit elnok megkerdezte, hogy van-e mas kerdes, eszrevetel. Ennek hianyaban az
eloterjesztettjavaslatokat szavaztatta:

27/2019 (12.18.) sz. Kozgyulesi hatdrozat
A Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet Kozgyiilese a 2020 evi tagdijak merteket es
fizetesi modjat az alabbiak szerint allapitja meg

1. Kozszfera tagdijat az alabbi tablazatban foglaltak szerint allapitja meg, melynek alapja az
onkormanyzatok altal szolgaltatott 2019. evi lakossagszam alapjan 150 Ft/fo/ev Tagdijfizetes
hatarideje 2019.marcius 31.
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282 000 Ft
1 473 450 Ft

204 750 Ft
675 150 Ft
408 150 Ft
887 550 Ft
128 100 Ft
275 850 Ft
463 200 Ft
106 950 Ft
78 750 Ft
84 150 Ft

335 400 Ft
312 150 Ft
334 650 Ft
244 650 Ft
716 100 Ft

79 350 Ft
3 12 000 Ft
1 22 550 Ft
103 350 Ft

7 628 250 Ft

jegy/.okonyv vezetqje jegyzokonyv hitelesitoje



2. Civil es vallalkozoi szfera 6000 Ft/ev. Tagdijfizetes hatarideje 2019. marcius 31.
3. A kozszfera reszere a koltsegvetes tervezesehez a hatarozat megkiildesre kerul, mig a

tagdijbekeres kiallitott, atutalassal megfizetendo szamlaval tortenik, a civil es vallalkozoi
szfera tagok reszere e-mailen dijbekero keriil megkiildesre, melyet atutalassal, vagy
szemelyes penztarba torteno befizetessel teljesithetnek.

4. A tagdijfizetes 15 napos elmulasztasat kovetoen elso fizetesi felszolitas keriil e-mailen
kikiildesre, mely eljaras dijtalan.

5. A tagdijfizetes 30 napos elmulasztasat kovetoen masodik fizetesi felszolitas keriil postai
ajanlott kuldemenykent kikiildesre, melynek eljarasi dija 650 Ft a tag reszere kiszamlazasra
keriil.

6. A tagdijfizetes 60 napos elmulasztasat kovetoen harmadik fizetesi felszolitas keriil postai
ajanlott, terti vevenyes kuldemenykent kikiildesre, melynek eljarasi dija 1.500 Ft a tag
reszere kiszamlazasra kerul.

7. Amennyiben a harmadik fizetesi felszolitast kovetoen sem teljesiti a tag tagdijfizetesi
kotelezettseget az Alapszabaly IV. 1. b) pontja szerint a tagsagi jogviszony felmondasra
keriil.

A tagok egyhangulag megszavaztdk a kozgyules elnoke dltal eloterjesztett hatdrozatijavaslatot
17/17 igen

28/2019 (12.18.) sz. Kozgyiilesi hatarozat
A Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet Kozgyulese a 2020. evi tiszteletdijakat az
alabbiak szerint allapitja meg:
Elnok; elnoki tiszteletdijat nem vesz fel, telefon koltsegteritesben reszesiil
Elnoksegi tagok brutto 60.000 Ft/fo/ev, melynek kifizetese a decemberi berekkel egyutt tortenik
Feliigyelobizottsagi tagok 3 fo: brutto 15.000 Ft/fo/ev
A tiszteletdijakat terhelo jarulekokat a koltsegvetes tervezi.

A tagok egyhangulag megszavaztdk a kozgyules elnoke dltal eloterjesztett hatdrozatijavaslatot
17/17 igen

29/2019 (12.18.) sz. Kozgyiilesi hatarozat
A Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet Kozgyulese az alabbi hatarozatot hozza: a
2020. evi koltsegvetest az alabbiak szerint fogadja el:
Beveteli oldal: 29.591 eFt
Kiadasi oldal 29.591 eFt
Tartalek: 7.376 eFt
EMVA tdmogatds: 14.442 eFt
Munkaszervezet letszdma; 2fofodlldsu

I f o kisegito kerelemkezelo
szukseg szerint az SZMSZ szerinti
projektmunkatdrsak

A tagok egyhangulag megszavaztdk a kozgyules elnoke dltal eloterjesztett hatdrozatijavaslalol
17/17 igen

2. napirendi pont: Beszamolo a kerelemkezeles allasarol, szobeli eloterjesztes
Kontics Monika elmondta, hogy a Kincstartol varnak egy adatszolgaltatast es azt kovetoen tudjak
zarni a bent levo kerelmeket. Terveik szerint meg iden a HACS-tol minden kerelem tovabb megy a
Kincstarhoz es az IH-hoz iigyintezesre. arendszer mar sokkal gyorsabb, bar most is vannak
fennakadasok, ami miart nem lehet dolgozni.
Ebben a korben azonban nines elutasitasra varo kerelem, mindenki jogosult annak a projektnek a
megvalositasara, amire palyazott.
Jovore a maradek forras lekotese a eel a korabban elmondott iitem alapjan annak erdekeben, hogy az
ev vegeig mindenki hatarozatot kapjon es 21-22-ben megvalosithassa a projektet. Emiatt is kell a
munkaszervezet tovabbi miikodese, es bizik benne, hogy ehhez a megfelelo forras is rendelkezesre all
majd.

jegyzokonyv vezetoje leVe/et^elnok jegyzokonyv hitelesitoje



Kerdesek:
Szanyi Szilvia jelezte, hogy 6 kert informaciot Balatonfiizfo projektjeirol, de nem kapott valaszt.

Kontics Monika munkaszervezet vezeto elmondta, hogy a kerdes megerkezesenek napjan, pontosan
november 7-en 10.00 orakor kiildte meg a valaszt arra a cimre, amirol polgarmester asszony a kerdest
intezte. Amennyiben ad miikodo e-mail cimet, szivesen megismetli az anyag kiildeset.

Pergo Margit mas kerdes nem leven megkoszonte a tajekoztatast es jelezte, hogy a vegyes iigyek
kapcsan temajavaslat nem erkezett, fgy amennyiben itt sem meriil fel uj kerdes a kozgyiilest
berekeszti.

Egyeb kerdes, eszrevetel es hozzaszolas hianyaban a levezeto elnok a kozgyiiles iileset berekesztette
17:10 orakor.

Kmf.

levezeto elnok

Kontics Monika
jegyzokonyvvezeto

Molnar Ferenc
jegyzokonyv-hitelesito
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