Beszámoló
A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET 2009. évi tevékenységéről.

-

-

A Szövetkezet 2009. szeptember 29-én a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán
megtartotta alakuló közgyűlését.
A szövetkezet 123 taggal 38.500,- EUR alaptőkével megalakult, az alakulás tényét a kar aulájában bejelentette a
nyilvánosságnak- Az eseményen részt vettek a média képviselői is..
A közgyűlés nyílt szavazással elfogadta a szövetkezet alapító okiratát.
A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta az öt főből álló igazgató tanácsot (tagjai: Birtalan Örkény, Dr.
Horváth Borbála, Károlyi Gyula, Perkovátz Tamás és Pirger Károly). Az igazgató tanács munkáját
térítésmentesen végzi.
A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta a 3 fős Felügyelő Bizottságot (tagjai: Horváth Vilmos, Dr.
Karner Cecilia és Dr. Székely Csaba).
A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta Perkovátz Tamást az igazgató tanács elnökének, Horváth
Vilmost a Felügyelő Bizottság elnökének.
A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta Dr. Sallai Csilla könyvvizsgálót könyvei auditorának. A
könyvvizsgáló a 2009. évet térítés mentesen, a 2010. évet 250.000,- Ft + ÁFA ellenében elvállalta, a közgyűlés
az összegeket elfogadta.
A szövetkezetet 2009. december 18-án a Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság az eredeti beadványt
elfogadva 08-23-000001 számon nyilvántartásba vette.
A Szövetkezet 2009. december 18.-án hivatalosan is megrendelte a Pénzjegynyomda Zrt-től a Kékfrank
utalványok legyártását.
Az Igazgatóság felkérésére 2009. novemberében megkezdődött a háromnyelvű www.kekfrank.hu honlap
szerkesztése. A honlap folyamatosan, mind a mai napig bővül, szem előtt tartva a teljes nyilvánosságot. Minden
a szövetkezet életével kapcsolatos történés felkerül a honlapra. Különös tekintettel az új tagoka, az igazgatósági
jegyzőkönyvekre és nem utolsó sorban a szövetkezettel kapcsolatos híradásokra.
Az Igazgatóság felkérésére a Centrum Audit Kft. 2009.11.19-én elvállalta a szövetkezet könyvelését 25.000,- Ft
ÁFA havi díj ellenében. A mérleg elkészítését vállalta egy havi díj ellenében.
Az igazgatóság felépítette a szövetkezet adminisztrációs ügymenetét. A szükséges operatív adminisztrációt a
Perkovátz BT. És a PDATA System Kft. térítésmentesen ellátta.
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Beszámoló
HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET 2010. évi tevékenységéről

-

A szövetkezet közreműködött Varga István 2010. január 19-én, dr. Boros Imre 2010. január 26-án
valamint dr. Róna Péter 2010. április 19-én - a Közgáz Klubban tartott előadásának
megszervezésében.
- Jelenetős esemény volt a rendkívüli ünnepi közgyűlés 2010. február 5-én, melynek keretében
bemutattuk a KÉKFRANK utalványt és a díszcsomagolást a Közgazdasági Kar aulájában.
- A szövetkezet 2010. március 1-3-a között 15 fős delegációval, köztük a Sopron TV munkatársaival,
felkereste a világon legrégebben, 1934. óta működő baseli helyi pénz a WIR (Wirtschaftsring)
központját. A szövetkezet vezetősége megismerkedett a svájci helyi pénz működésével, a működtetők
és a tagok véleményével/tapasztalataival. A tanulmányút tapasztalatait összegezte az úton résztvevő
Székely Csaba dékán úr, tagtársunk, „Komplementer pénz és a helyi pénz élénkítése” című kiváló
tanulmányában, amiből kiviláglik, hogy jó úton jár a szövetkezet, van létjogosultsága a „helyi
pénznek”
- A szövetkezet részt vett az Alpok-Adria Nemzetközi Filatéliai rendezvényen, és kiadta az utalványain
szereplő hírességek portréit megjelenítő dupla bélyegívét. A szövetkezet ismertsége ezáltal
nagyságrendekkel nőtt, továbbá a bélyegívek értékesítése is folyamatos bevételt eredményez.
- A Sopron TV folyamatosan ellenszolgáltatás nélkül ad hírt a szövetkezet történéseiről: levetítve több
alkalommal a svájci tanulmányutunkról készült filmjét, és a három, helyi pénzhez is kapcsolódó
előadást is.
- Az igazgatóság a tanulmányút tapasztalatait is figyelembe véve felkérte dr. Fóti Károly ügyvéd urat és
dr. Szabó Marietta pénzügyi szakaembert a szövetkezet Működési Szabályzatának, az Értékkezelési
Szabályzatának, és az Elfogadóhelyi szerződésnek az elkészítésére.
- A Szövetkezet együttműködési megállapodást kötött a Pannonia Biztosítóval új tagok és új elfogadó
helyek bevonása céljából.
- Ez évben eddig 19 új tag lépett be a Szövetkezetbe, 45 db részjegy megvásárlásával.
- Az Igazgatóság felállította az un. Ellenőrző Testületet, felkérve Havas Andrást, dr. Csoba Sándort és
Veres Ágnest a közreműködésre. Nevezettek a felkérést elfogadták.
- Az Ellenőrző Testület felügyeli a Kékfrank forgalom szabályos működését.
- Az Igazgatóság ez évben az alábbiakról döntött:
4/2010 sz. határozat ( 2010.05.07): új tagok felvételéről
5/2010 sz. határozat ( 2010.05.07): a Szövetkezet Működési és Értékkezelési Szabályzatának
elfogadásáról
6/2010 sz. határozat ( 2010.05.07): elfogadta az Elfogadóhelyi szerződést, továbbá falhatalmazta az
Igazgató Tanács Elnökét a Rajka és Vidéke takarékszövetkezettel megkötésre kerülő szerződés
aláírására.
7/2010 sz. határozat ( 2010.05.07): döntött az Ellenőrző Testület felállításáról. Az Ellenőrző testület
elnöke Havas András, tagjai Veres Ágnes és dr. Csoba Sándor
Az Igazgatóság intézkedett, hogy a leírtak haladéktalanul felkerüljenek honlapunkra, továbbá intézkedett
az anyagok lefordításáról.

2010. évi feladatok/célok:
A Kékfrank utalvány stabil bevezetése a régióban.
- Törekvés olyan új tagok/elfogadók bevonására a rendszerbe, akik a Kékfrank utalvány körforgását
biztosítják. A jelenleg túlreprezentált „végfelhasználói” partnerek mellett több „beszállítói” partner
bevonására van szükség. Így biztosítható az utalványok forgalomban tartása.
- Az év végére legalább 500 elfogadóhely legyen - a végfelhasználó-beszállító partnerek megfelelő
arányával - határon innen és túl.
- Az átváltó helyek számának növelése: év végére Sopronban legalább 10 átváltó hely.
- A forgalomban lévő utalványérték folyamatos növelése, év végére elérve a legalább 100 millió Kfr-t.
- A forgalomban lévő utalványok mennyisége legalább oly mértékben növekedjen, ami biztosítja a
szövetkezet legalább nullszaldós 2010. évi eredményét.
- A Szövetkezet érje el a 300 fős tagságot, alaptőkéje duplázódjon meg (77.000,- EUR).
- A tagok és az elfogadóhelyi szerződéssel a Szövetkezethez kapcsolódó cégek közötti gazdasági
kapcsolatok elmélyítése, az együttműködési lehetőségek/közös érdekek feltárása, a szinergiák
összekapcsolása.
- Törekvés a régió önkormányzatainak megnyerésére.
- A jelenlegi ad hoc marketing/PR tevékenység professzionalizálása
- A honlap további tökéletesítése, különös tekintettel a ma még hiányzó német és horvát nyelvű
fordításokra: „mindent a nyilvánosság előtt és közérthetően” szempont betartásával.

Köszönet
- Megkülönböztetett tisztelettel köszönöm Varga Istvánnak, Pirger Károlynak, Nagy Istvánnak folyamatos
munkájukat, közreműködésüket. Köszönet illeti a Dr. Nagy Ügyvédi Irodát, dr. Nagy Sándort, a Grafik
Dekor egyéni vállalkozást, Gerencsér Tamást, a Pénzjegynyomda Zrt-t, Sándorné Szilágyi Katalin
vezérigazgató asszonyt, a Sopron TV-t,Hajnal Sándort, Farkas Dániel honlapszerkesztőnket. Köszönet
Wilfing Andrásnak, Parraghné Gál Melindának, Ternyák Zsoltnak és dr. Karner Cecíliának marketing
tevékenységükért és hasznos tanácsaikért. Köszönöm a sok-sok szövetkezetre fordított időt Jókutiné
Stefán Mária munkatársamnak. Köszönöm az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak önzetlen
tanácsaikat, munkájukat, amivel a szövetkezet és a működtető rendszer felépítését segítették.
Sopron, 2010. május 7.

Perkovátz Tamás
Elnök

