Jegyzőkönyv
amely készült 2016. április 27-én, a Pannon Térségfejlesztő Egyesület közgyűlésén
Időpontja: 2016.04.27. 17:30
Helye: Nárai, Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Varga Albin elnök köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a 17 órára meghirdetett
közgyűlés határozatképtelen, mert a 91 fős tagságból 21 fő szavazati joggal rendelkező
tagszervezet képviselője van jelen. A megismételt közgyűlés azonos napirendi pontokkal
17:30-ra került összehívásra, a résztvevőket várakozásra kérte.
17:30-kor megkezdték az ülés tárgyalását. A megismételt közgyűlésen 21 tag van jelen. Az ülés
a jelenlévő tagság számától függetlenül határozatképes.
Kiosztásra kerültek a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések. Varga Albin felkérte
Inzsöl Renátát a jegyzőkönyvvezetésre és Breznovits István a jegyzőkönyv hitelesítésére,
melyet a közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyott.
Az elnök elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi pontokat. A tagság egyetértett
és elfogadta az ülés napirendi pontjait.
6/2016. (IV.27) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület közgyűlése
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendi pontjait:
1. Alapszabály módosítás
2. 2015. évi beszámoló elfogadása
3. 2016. évi költségvetés tervezet elfogadása
A közgyűlés megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.
1. Napirendi pont: Alapszabály módosítás
Varga Albin tájékoztatta a közgyűlést az alapszabály módosítás miért vált szükségessé. A
módosítást a Pannon Térségfejlesztő Egyesületnek a Helyi foglalkoztatási együttműködések a
megyei jogú város területén és várostérségében című pályázatban konzorciumi tagként való
részvétele indokolja. A pályázatban foglalt tevékenységeket rögzíteni szükséges az egyesület
alapszabályában, így az az alábbiakkal bővül.
 Vidékfejlesztés
 Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása.
 Munkaerő-piaci tanácsadások: munkatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, helyi
(térségi) foglalkoztatási tanácsadás, mentori szolgáltatások
Az napirendi pontot tárgyalását felhasználva Breznovits István alelnök úr tájékoztatta a
közgyűlést a Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében című pályázatról. A pályázatot Szombathely Várossal együttműködve
konzorciumi formában nyújtottuk be. A pályázat ügyintézése még folyamatban van és támogató
döntést követően kerül sor a tényleges munka megkezdésére. Program 4 évet ölel át, amelynek

fő célja a Szombathely járásban található vállalkozások megfelelően képzett munkaerővel
történő ellátásának biztosítása, így a térség munkáltatóinak és állást kereső munkavállalóinak
összekapcsolása. A Pannon Térségfejlesztő Egyesület feladata a potenciális vállalkozások
felkeresése, igényeik felmérése valamint a jövőbeni munkavállalók elérése, képzettségük
felmérése és esetlegesen képzési programokban való részvételhez segítése a jövőbeni sikeres
munkavállalás céljával. A négy éves programnak az egyesületre számára biztosított támogatási
összege kb. 50 millió Ft, amely a 3. napirendi pontban tárgyalásra kerülő 2016. évi tervezett
költségvetésben még nem szerepel. A támogatás elnyerését követően, a pontos szám
ismeretében a költségvetés módosításra és ismételt tárgyalásra kerül.
A tájékoztatóst követően a jelenlévő tagság részéről kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg,
így szavazásra került sor.
7/2016. (IV.27) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 21 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály beterjesztett módosítását,
amelyben új egyesületi tevékenységek kerültek megfogalmazásra.
2. Napirendi pont: 2015. évi beszámoló elfogadása
A napirendi pontban az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának áttekintése
történt meg a kiküldött előterjesztés alapján (jegyzőkönyv melléklet). Varga Albin elmondta,
hogy a vidékfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet az egyesület augusztus végén kezdte meg
a Miniszterelnökséggel megkötött 2 hónapra szóló szerződés megkötésével. A szerződés
tartalma alapján az egyesület megismertetését célzó fórumsorozat szervezésére és az egyesület
honapjának létrehozására nyújtott támogatást nettó három millió forint összegben támogatást.
Az egyesület a fórumokhoz kapcsolódóan megkezdte a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozását.
Az elnök ismertette az egyesület pénzügyi forrásait. A 2015. évben a tagdíjakból, valamint a
Miniszterelnökségtől kapott támogatásból keletkezett bevétele. A kiadásokat minimális
postaköltség (30 ezer forint), bankszámlaköltség (21 ezer forint) könyvelési díj (30 ezer forint)
és rendezvényszervezési díj (303 ezer forint) képezte. 1030 ezer forint tagdíj került befizetésre,
10 tag felé áll fenn követelés. 1.051 ezer forint összegű forrás került áthozatalra a 2016. évre.
Puskás Norbert elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta a beszámolót és közgyűlés
általi elfogadásra javasolja. Az áttekintést követően a közgyűlés tagjai a beszámolóban
foglaltak elfogadásáról szavaztak.
8/2016. (IV.27) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 21 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés alapján a közgyűlés 2015. évi
beszámolóját.
3. Napirendi pont: 2016. évi költségvetés tervezet elfogadása
Varga Albin tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy az idei évben a 2015. decemberben
benyújtott pályázat kapcsán még nem került benyújtásra a kifizetési kérelem, de várhatóan
9.900 ezer forint támogatásra számíthatunk, amely betervezésre került a költségvetésbe. A
kiadási oldalon két fő részmunkaidős munkavállaló bére és járulékai kerültek tervezésre. A
további költségek tervezése során a már meglévő költségeket vettük alapul, amelyek állandónak
tekinthetők, mint könyvelési díj, postaköltség, bankköltség. Az egyéb szolgáltatások soron
nagyobb összeg került betervezésre, mivel még nem ismert a HFS pályázat elszámolási módja.
A tájékoztatás szerint a támogatási összeg tartalmaz eszközbeszerzést, így annak összeget is
betervezésre került. A meglévő saját forrásokat (1.051 ezer forint) az idei évben várható

tagdíjbevételek (1.285 ezer forint) figyelembe véve, valamint a 9,9 millió forint támogatási
összeget figyelembe véve került elkészítésre az anyag. Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
A fent elhangzottakat a felügyelő bizottság és az elnökség megtárgyalta és közgyűlés által
elfogadásra javasolta. Továbbá jelezte, hogy a Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei
jogú város területén és várostérségében című pályázat jóváhagyásának és a vidékfejlesztésben
megjelenő biztos információk birtokában újabb közgyűlés összehívása válhat indokolttá a
költségvetés módosítása céljából.
Szavazásra bocsátotta a költségvetés tervezet elfogadását. A közgyűlés az előterjesztett előzetes
2016. évi költségvetés tervezetet a mellékelt előterjesztés alapján elfogadta.
9/2016. (I.28) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 21 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2016. évi előterjesztett költségvetés tervezetet.
Az elnök megköszönte a jelenlévők együttműködését. Egyéb észrevétel, hozzászólás nem
érkezett. Az elnök 18:00-kor bezárta a közgyűlést.
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