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1. Alakulás 

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület hosszas előkészítő munka után a Vasi Őrtorony 

Leader HACS jogutódjaként 2008. szeptember 30-án alakult meg mint jogi személyiségű 

szervezet, ezzel a vidékfejlesztés ’90-es években megindult európai új hullámának egyik 

magyar képviselőinek sorába lépett. Kiemelt célja a térség egyedi adottságaira, a 

közösségépítésre, a helyi érdekeltek összefogására építő, egy irányba mutató fejlődési pálya 

megtervezése, mely megvalósítása során javítja a vidéki életminőséget és a térségek 

népesség-megtartó erejét, életben tartja és továbbfejleszti az értékes hagyományokat, 

valamint piacot biztosít a helyi termékeknek. 

 

A lefedett térség 82 vas megyei települést érint a szombathelyi kistérség, körmendi 

kistérség, őriszentpéteri kistérség, szentgotthárdi kistérség, vasvári kistérség területén. 

 

Alapító tagszervezetek száma: 186, amelyből alakuláskor a közszféra aránya 39%, a civil 

szféra aránya 28%, a vállalkozói szféra 33% volt. 

2. Felépítés, tevékenység 

 

2.1. Közgyűlés 

 

2010.05.30-án tagdíj nemfizetés miatt 11 tagszervezet kizárásra került. 2011. május 18-án két 

tag felvételét hagyta jóvá az elnökség. A 2011. júliusában történt adatbázis frissítést, tagdíj 

felszólítást követően 6 tag írásban bejelentette kilépését. Csatlakozni kíván az 

egyesületünkhöz 1 új tag. 

 

A kötelezően előírt és a legfőbb szervet érintő egyéb témákban az üléseket a közgyűlés 

megtartotta, határozatait meghozta. 

 

2011. július 15-én a Vidékfejlesztési Minisztérium 54/2011. (VI.10.) rendelete illetve az azt 

pontosító 95/2011. (VI.29.) közleménye alapján az egyesület alapszabálya módosításra került. 

Ennek során kisebb, a működés kereteit jelentősen nem befolyásoló módosítások között 

megváltozott például, hogy: a tagfelvétel joga a közgyűlés hatáskörébe került, könnyebbé vált 

tagfelvétel menete (elegendő 2 tag ajánlása), valamint csökkentésre került 30 perc időtartamra 

a közgyűlés határozatképtelensége esetén kötelező várakozási idő. 

 

2.2. Elnökség:  

Az egyesület elnöksége 11 tagból áll. Elnökét, három alelnökét és hét tagját 2008.09.30-i 

közgyűlésen választotta meg a közgyűlés. Ez az összetétel 2010-i helyhatósági választások 

után változott, mivel két elnökségi tag a választások következtében elveszette a 

tagszervezetben betöltött képviselői jogosultságát, egy további tag betegség miatt kilépett. Új 

elnökségi tagok 2011. 05.20-i közgyűlésen kerültek megválasztásra.  
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A kötelezően előírt és a napi működés során szükségessé vált üléseket az elnökség 

megtartotta, határozatait meghozta. 

 

2.3. Felügyelő Bizottság 

Az egyesület Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll. Tagjait 2008. 09.30-i közgyűlésen választotta 

meg a közgyűlés. Ez az összetétel 2010. január 15-én az egyik tag lemondása következtében 

változott, ezen a napon tartott közgyűlésen új tag került megválasztásra. 

A Felügyelő Bizottság tagjai az elnökségi üléseken tanácskozási joggal jelen vannak. A 

működést jelentősen befolyásoló döntéseket, tervezeteket az elnökségi üléseket és a 

közgyűléseket megelőzően véleményezték. 

 

2.4. Munkaszervezet 

Az egyesület operatív szerve: Előkészíti az egyesület szerveinek (közgyűlés, elnökségi ülés, 

felügyelő bizottság) üléseit, ellátja a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. Ezen kívül az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságával kötött együttműködési 

megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el a megalakulás óta, illetve egyes 

tevékenységek vonatkozásában 2009 októberétől kezdve: 

 tájékoztatás, állandó ügyfélszolgálat 

 projekt előkészítés 

 támogatási és kifizetési kérelmek összeállításában való segítségnyújtás 

 weboldal működtetés 

 ügyfél meghatalmazás alapján elektronikus kérelem feltöltés 

 monitoring adatszolgáltatásban való segítségnyújtás 

 helyi vidékfejlesztési stratégia megalkotása 

 elvégzi az egyéb, IH által közvetlenül az ÚMVP végrehajtása érdekében az 

aktuális időszakra vonatkozóan meghatározott munkatervi feladatokat 

2009. október 1-től a munkaszervezeten belül pályázatkezelő munkacsoport alakult. A 

munkacsoport feladata az MVH-val kötött delegálási megállapodás alapján a  kérelmek 

benyújtását követően az ÚMVP III. tengelyének nem horizontális intézkedéseire 

(mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és 

fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése), illetve a IV. 

tengely jogcímeire benyújtott támogatási kérelmek és pályázatok teljes körű feldolgozása 

az MVH, és a Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete, legfelsőbb szintű ellenőrzése 

mellett. 

2009 novemberétől a munkaszervezeti iroda a nádasdi és gencsapáti fióktelepek helyett 

körmendi központtal működik. 
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A munkaszervezet tevékenységeinek részletes ismertetése: 

Adminisztráció: Elláttuk az egyesület titkársági feladatait. Vezetjük a tagnyilvántartást, a 

tagdíjak befizetéséről szóló nyilvántartást. Elkészítettük és kiküldtük az ülésekre szóló 

meghívókat, napirendi pontok előterjesztéseit. Az ülésekről jegyzőkönyveket készítettünk a 

meghozott határozatokat rögzítettük a határozatok könyvében. Kéthavi rendszerességgel 

szakmai beszámolót és működési költségeink elszámolásával kifizetési kérelmeket 

nyújtottunk be.  

Ügyfélfogadás: napi 8 órában, heti 1 alkalommal 2 órával meghosszabbított nyitva tartással. 

Támogatási kérelmek összeállításához, támogatási határozattal rendelkező ügyfeleink részére 

a projektmegvalósításhoz, illetve kifizetési kérelmek benyújtása kapcsán nyújtottunk 

segítséget. Az ÚMVP által nem támogatható projektekben igyekeztünk a pályázók számára 

más támogatási forrásokat megismertetni. 

Fórumok tájékoztatók szervezése: Fórumokat, tájékoztatókat tartottunk a III. és a IV. tengely 

pályázati lehetőségeiről, a nyertes projektek megvalósításáról, a helyi igények felméréséről.  

Más által szervezett fórumokon, tájékoztatókon és képzéseken való részvétel: Részt vettünk 

az IH, az MNVH, a VKSZI és más régiós és országos vidékfejlesztésben érintett szervezetek 

által rendezett konferenciákon, tájékoztatókon, rendezvényeken, több esetben előadóként is. 

Külső kommunikációs kötelezettségünk: Legalább havi két alkalommal térségünkről híreket, 

cikkeket küldtünk és térségi eseményekre való figyelemfelhívó összeállítást töltöttünk fel az 

umvp.eu honlapra. Megjelentünk helyi, térségi és országos médiumokban. Honlapunkon 

minden ügyfél számára közzétettük az aktuális információkat. 

LEADER program, HVS: 2010. év végétől aktívan részt vettünk a LEADER program 

átalakításáról szóló társadalmi vitában, 2011. év elején pedig egy újonnan alakult tervezői 

csoport segítségével felülvizsgáltuk a helyi vidékfejlesztési stratégiánkat, amelyre alapozva 

kiírásra került 2011 nyarán 10 célterület. Ezekre vonatkozóan a pályázati kör már elindul, 

2011. szeptember 30 - október 31. benyújtási időszakkal. 

Pályázatkezelés és bírálat: 2009. december és 2010. október között feldolgoztuk a Leader (38 

db), valamint a III. tengely jogcímeire (74 db) beérkezett 112 kérelmet. Az egyes ügyintézési 

szakaszok előtt kötelező képzéseken vettünk részt. Az adminisztratív munka mellett a 

szükséges előzetes helyszíni szemléket is elvégeztük.  

LEADER jogcímben a beérkezett 38 kérelemből 2010-ben 29 kapott támogatási határozatot.  

III. tengely jogcímeire (mikrovállalkozás, falumegújítás, vidéki örökség, turisztika) benyújtott 

74 kérelemből támogatást kapott 51 pályázat. 

A kérelmek feldolgozását minden esetben határidőre elvégezte a pályázatkezelő 

munkacsoport. A központi ellenőrzések, helyszíni szemlék során a munkavégzésünkben 

jelentős hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltak az MVH munkatársai.  
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Munkánkat több esetben akadályozza: 

- a számítástechnikai felületek késedelmes rendelkezésre állása (amelynek következtében a 

kérelmek beérkezésekor nem kezdhető meg azonnal az értékelés),  

- az egységes ügyintézési, bírálati szempontok hiánya, ami miatt több hónapot is igénybe 

vehet egy-egy problémás kérdés jogászi véleményezése majd az egységes álláspont 

kialakítása az MVH részéről,  

- valamint a kérelmek feldolgozását követő utólagos állásfoglalások kiadása, amelyek 

következtében a munkát újra kell kezdeni, illetve az ellenőrzési és döntési idő sokszorosára 

nő, a határozatok kibocsátásának időpontja megbecsülhetetlenné válik (ezekben a 

problémákban a kérelmek közel ¾-e érintett a tapasztalatok szerint). 

 

3. Működésre fordítható keret 

Működési időszak Felhasznált működési forrás 

2008.10.01.-2008.12.31.   3 hónap 6.802.872 Ft 

2009.01.01-2010.01.31.   13 hónap 58.568.999 Ft 

2010.02.01-2011.01.31.   12 hónap 49.559.955 Ft 

2011.02.01-2011.06.30.     5 hónap 17.791.300 Ft 

2011.06.30-2011.08.31.     2 hónap 

(feldolgozás alatt) 
6.500.000 Ft 

2009. októberig munkaszervezetünk Gencsapátiban illetve Nádasdon működött, majd 

Körmendre helyeztük át a munkaszervezeti irodát. Ebben az időszakban történt az új iroda 

kialakítása a delegálási szerződés alapján, valamint az új munkatársak felvétele. Az addigi 5 

fővel szemben 2009 novemberétől 8 főre bővült a munkaszervezet. Az iroda felújítása, az 

eszközpark kialakítása, az előírásoknak megfelelő beléptető rendszer, a tűz- és 

vagyonvédelmi távfelügyelet rendszerének kialakítása jelentősen megnövelte a költségeket. A 

kötelező eszközbeszerzés legnagyobb része 2009 októberében megtörtént.  

2010-ben kevesebb, mint 500.000 Ft-ba kerültek a tárgyi eszközök, melyek közül egy nagy 

értékű, tehát 100.000 Ft feletti, a többi eszköz kis értékű (többek között: spirálozó gép, 

lamináló gép, iratmegsemmisítő, porszívó, szünetmentes tápegységek, diktafon). 

A HACS-ok működési forrásait 2011. év elején a Vidékfejlesztési Minisztérium 

lecsökkentette. A korábban megállapított 470.779.107 Ft működési forrásunkból 2011.január 

31-ig 114.931.826 Ft-ot használtunk fel. A 2015-ig megmaradó 355.847.280 Ft helyett a 

csökkentés után a 2011.február 1-jétől 2015-ig felhasználható működési forrásunk 

141.521.577 Ft összegben került megállapításra az IH részéről.  
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A döntés következtében a következő években fokozatos létszámleépítésre, 

költségcsökkentésre lesz szükség a csökkenő feladatokkal arányosan. A kötelező működtetési 

időszak végéig legalább 1 fő foglalkoztatása szükséges. 

Működési költségünk jelentős részét a bér és bérjellegű kiadásokon túl az iroda 

üzemeltetésének költségei jelentik.  

A működés során likviditási problémák nem merültek fel, illetve azok hitelfelvétel és az 

MVH által nyújtott működési előleg igénybevételével áthidalhatóak voltak. A hitel 

visszafizetése teljes egészében megtörtént, de kamatköltség vonzata jelentős volt. Az igénybe 

vett működési előleget 2012. január 31-ig kötelezően vissza kell fizetni, amelyet egyesületünk 

gazdálkodása lehetővé is tesz. Az azt követő időszakban a HACS-ok előre látható 

finanszírozási problémáinak rendezése érdekében jelenleg minisztériumi tervezés zajlik.  

2011. október 1-jétől várhatóan új működési rendelet szabályozza a HACS-ok tevékenységét, 

amelynek a véleményezésében egyéni észrevételek megtételével közreműködtünk. 

 

4. Fejlesztésre fordítható keretek 

LEADER   

Rendelkezésre álló forrás (2009) 323 370 399 Ft 

Lekötött forrás (2010) 109 847 004 Ft 

Maradvány 213 523 395 Ft 

Kiegészítő forrás (2011) 178 241 176 Ft 

Meghirdethető összesen (2011-2013) 391 764 571 Ft 

 

III. tengely Összesen 

Rendelkezésre álló forrás (2009) 867 988 375 Ft 

Lekötött forrás összesen (2011) 495 165 573 Ft 

                                             Falu 265 722 027 Ft 

                             Mikro 41 886 993 Ft 

                                             Vidéki örökség 114 939 223 Ft 

                                    Turisztika 72 617 330 Ft 

Maradvány (2011) 372 822 802 Ft 

Kiegészítő forrás (2011) 70 628 919 Ft 

Meghirdethető összesen (2011-2013) 443 451 721 Ft 

 

Kötelezően gazdaságfejlesztésre fordítandó arány 45%.  

Ezen kívül figyelembe kell venni a kötelezően hátrányos helyzetű településekre allokálandó előírásokat. 

A fellebbezések megítélése, illetve támogatásról való lemondás vagy a támogatáshoz való jog 

  elvesztése, illetve kiegészítő források rendelkezésre bocsátása következtében a rendelkezésre álló 

források nagysága módosulhat. 
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