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Jegyzőkönyv,

amely keszült 20l2, január 20-án, a Vasi Órtorony Közhasznti Egyesiilet
elnökségi ülésén

Idópontja: 20l2.01.20. 15:00
Helye: Körmend, Rákóczi F. u. 38.

- munkaszervezeti iroda

Jelen vannak:

-

joggal
2 fo FB tag tanácskozási joggal
1 íb munkaszervezeti tag tanácskozási joggal
10 fő elnökségi tag szavazati

sütő kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Ezt követően felkérte Bors Eszter munkaszen/ezet vezetőt a jegyzókönywezetésre, és I{ohuth
Miklós elnökségi tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére,melyet az elnökség egyhangúan

jóváhagyott.

A továbbiakban ismertette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy mindenki megkapta írásban
a meghívót, ame7y tartalmazza a javasolt napirendi pontokat, valamint az egyeztetéshez
szükséges dokumentumok is kiküldésre kerültek e-mailben és az ülés előtt nyomtatott
formában is.

Kérte a tagokat, amennyiben a napirendekhez kapcsolódóan van egyéb javaslat, azt tegyék
meg. Mivel nem érkezett javaslat, ezéíelfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi
pontokat, amelyeket az elnökség egyhangúan jóváhagyott.

1. Napirendi pont: Fejlesztési források átcsoportosítása a III. tengely (Turisztika,
Mikrovállalkozás, Falumegújítás, Vidéki örökség) jogcímei vonatkozásában
Sütó Kálmán megkérte Bors Esáer munkaszervezet vezetót, hogy tájékoztassa a jelenlévőket
a forrásátcsoportosítással kapcsolatos tudnivalókról és a szükséges döntésekről.

Bors Esáer az IH álta| küldött útmutató alapján ismerlette, hogy a korábbi forráslekötéseket
követóen az egyes jogcímeken megmaradt fonások átcsoportosításiiía van lehetőség.
Elmondta, hogy az egy jogcímre allokált minimális összeg 10.000.000Ft kell, hogy legyen. A
korábban bevált gyakorlat, ami szerint a beerkezett, elbitált pályázatokat látva dönthetett az
elnökség, hogy a forrásokat újra átcsopoftosítja az igényeknek megfelelően, a jövőben már
nem biáos, hogy engedélyezett lesz. Az elnökség dönthet úgy, hogy egyes jogcímeke nern
csoportosít forrást, ebben az esetben a jogcím a HACS területén meghirdetésre sem kerül.

A fbnásokkal kapcsolatos

-

tájókoztatása

szerint közel

4l8 rnó Ft áll renclelkezósre (pillanatnyi

folyamatosan váItozik a fellebbezések és a visszanrondott tárnogatások
összegével), arnely jelenleg három jogcím között oszlik meg: Falumegújítás 4.938.59iFt,
Mikrovállalkozás 253.160,142Ft, Turisztikai tevékenységek ösztönzése 160.657.893Ft.
Továbbá jogcímek között szét nem osztott fonásként 19.g36.665Ft ál1 rendelkezésre,
Összesen 498.693.293 forint felosztásáról dönthet az elnökség. T ájékoztatía az elnökség
Íagait az egyes jogcímem várható megnyitásaról. A munkaszervezet 1egfrissebb információi
alapján Mikrovállalkozás jogcím 2012. év elején nyílhat meg legközelebb, míg a Turisztika
jogcím meghirdethetósége és az abban támogatható tevékenységekköre az ÚszT-vel való
összehangolás miatt nem tisztázoít. A Falumegújítás és a Vidéki örökség jogcímek 2012. év

inforrnáció

végére várhatóak.

A

fonásallokáció során az elnökségnek meg kell jelölnie a jogcímek prioritási sonendjét,
mely szerint a többletforrások odaítélése,illetve a felszabaduló forások hozzáadása történk
majd a jövőben.

Az

elnökség tagjai megvitatták a mellékelt előterjesztés szerinti korábbi adatok alapján a
forráslekötésekkel kapcsolatos észrevételeiket, valamint a munkaszerve zet javaslatát a
források felosztására vonatkozóan. Ezt követően hatáLrozatot ho^ak.

A

Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület elnöl<sége 7 igen, l
nem és 2 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogl a renc]elkezésre álló
498.693.293Ft (].585.267€) forrást a III. tengely három jogcímén hírdeti meg:
Falumegújítas- és fejlesztés jogcímre 199.999.897Ft (635.768€), Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése 218.756.73lFt (695.393€), Vidéki örökség megőrzése
79.936. 665Ft (254. ] 06€) kiosztható támogatási keretösszegekkel.
Az ehhez szükséges forrásátcsoportosítást jóváhagyta az elnökség, amely során
5I0.706€-t yont el a Turisztikai tevékenységek Osztönzése jogcímről, l09.363€a pedig
a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímről a Falumegújítás és.fejlesztés
jogcímre. Az elnökség a fel nem osztott .forrásként rendelkezésre átló 254.106€-t
vidéki arakség megőrzése jogcímre allokálta. Turisztikai tevékenységek ösztönzése
jogcímen új támogatósi kör megnyitása nem történik.
Az elnökség a meghirdethető jogcímek között prioritást áltított fel, amely szerint a
1,12012. (I.20.) eln.hsz.:

felszabaduló forrásokat a jövőben a Falunegújítás jogcímre Mri átvezetni, a
fellebbezések által megítélttöbbletforásigényeket pedig 1. I/idéki örökség, 2.
Mikrovállalkozasok létrehozása és fejlesztése, 3. Falumegújítás és fejlesztés rangsor
szerint kívánj a finanszírozni.

Az

elnökségi tagok megvitatták, hogy milyen támogatási összeghatárt tartarrak
elfogadhatónak egy pályázat esetében. A következő előzetes javaslat ot tették azza1 a

kikÖtéssel, hogy amennyiben a munkaszervezet, illetve az elnökség feladata lesz eldönteni az
előbbi kérdést,ajövóben még visszatérnek rá:
Falumegújítás: javasolt támogatási összeg 3.000.000Ft-1 5.000.000Ft
Mikrovállalkozás: javasolt támogatási összeg 1.000.000Ft- 25.000.000Ft

2, Napirendi pont:

A

Mikrovállnlkozások fejlcsztése és a 'fulisztikai tcvékcnységek

ösztönzése jogcímck értékelésiszcnrpontrcndszerének a felü|vizsgá|ata

siilő kálmán felkórte Bors Eszíeft, hogy

ismertesse

iníbrmációkat.

a

napirendi porrthoz kapcsolódó

Bors Eszter elmondta, l'logy az iH lehetőséget biztosít a Miktovállalkozlrs és Turisztika
jogoítnek értékelósi szempontrendszerének véleményezésére,átalakítására, amelynek a
határideje 2012. január 23. Az értékelő íáblákat az elnökség tagjai is megkapták. Kérle, hogy
közösen haladjanak végig az cgyes értékelésiszempontokon és döntsön az elnökség a
szükséges változtatásokról. Az útmutatás szerint az értékelésiszempontok nem
változtathatók: számuk nem csökkenthető, nem is növelhető, szövegezésük nem változtatható,
kivéve a Hvs-hez való illeszkedés szempont esetében. ott új szempontot is megfogalmazhat

az elnökség. Az egyes

szempontok pontszámai változtathatók, le is nullázhatók. A
szempontrendszerek blokkjainak maximum pontszámai viszont nem változtathatók. ISmeftette
a Hvs vonatkoző részeit, valamint a mikrovállalkozás és a turisztika jogcímekre a
stratégiában kidolgozott megoldási javaslatokat.
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I. Mikrov állalkozáso k.fe jlesztése

I

Szakmai

Ertékelé§i szempont megnevezéSe
2

1.

A támogatásból megvalósított

beruházás részeként minőség vagy
környezetirányítási rendszer
bevez€tésére i§ §or kerül.
3

Igen

4

Nem

5

6

,l

R
Etékelés alapját képező
dokumenh.tmok

A íb]apon tett nyi]atkozat
árajánlatok

c

Ertékeléshez rendelhető
pontsZám

és

5

2, A beruházásnak része a megújrrló_,
vagv bioenergia hasznositás
ha a beruháás keretében jóváhagyott
A íólapon tett nyilatkozat,
támogatást lekintve eszközbeszerzes.
irajánlatok, műszaki leírás és
eszköz telepttese es építésiberuházás is :erwajzok
törtenik a fenti célokra iránwlóan
ha a berulrázás keretében jóváhagyott
A főlapon tett nyilatkozat,
támogatáSt tekintve eszközbeszerzés,
múszaki Jeírás és árajránlatok
annak telepítése történik a fenti céloka

pont

0 pont

10

pont

7

pont

0

pont

5

pont

iránlulóan
8

ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz telepítése
sem pedig építésiberuházás nem
törterrik a fenti céloka iránwlóan

10

3. A fejlesztés tervezett tartalma
§zerint
A támogatásból megvalósított

11

beruházás részeként eszközbeszerzés és
építésis megvalósul
A kérelemben meglo zalmazott

9

Támogatási kérelem

J pont

lbjlesztés csak cszkölL]€s7e]-zósre,

vagy

il. H,o rizontdlis

ntok
B

EtékeléSi Szenlpont negnevezéSe
2

l. A kér,elern benyújtását megelőzó
naptrári év átIag létszámához képest a

Ertékelésalapját képező
dokumenhxnok
Pénzügyi telv, és a főlapon
tett nyilatkozat

C
Etlékeléshez rendelhető
pont§Zám

foglalkoztatottak szánának bóvítése a
íéjlesztéshatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új murkahelyek
3

4

sZáma):
] 000 000-7 000 000 Fl úi mu_rr_kahely
- 7 000 001- 14 000 000 FVúj

25 pont
22 pont

mrrnkahely
5

-

14 000 001-21 000 000 Ft/új

19

pont

001_28 000 000 FVúj

16

pont

- 28 000 001-35 000 000 Ft/új
murrkahely
Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idószak utolsó évének átlag
fogla lkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelőző naptári év
átlaglétszáma) - miiködő
mikovállalkozások esetében
2. A pályakezdő fiatalok, aZ ötven éV
feletti munlqnélküli ek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a családtag
ápoláSát követóen munkát keresők
foglalkoztatísának elősegítéséról,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoaatrásról
szóló 2004. évi CXXI . tórvény szelinti

13

pont

munkahely
6
,1

8

9

-

2l 000

munkahelv

l0 pont

A főlapon tett nyilatkozat

START, START EXTRA, START
PLUSZ kártyáva| rendeJkező, vagy

csökkent rn mkaképességű személy,t
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését
köVetően aZ üZemeltetéSi köte|ezettség

l0
11

12

l3

végéigfoglalkoztatja
Legalább 2, a fenti kitoiumoknak
megfelelő munkavá||a|ót fogla|koztat
(beleértve az önfoslalkoztatást)
l, a fenti kitériumoknak megfelelő
munkavállalót loglalkoztat
Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelő munkavál]alót
3. A fejlesztéssel érintett épület,
építménykülSő és be|ső

akaűl),ínentesitése:

5 pont

3

pont

0

pont

5

pont

Fólapon tett nyilatkozat,
alaprajz a meglévő és a
t€rvezett

á|lapotról, teIVeZői

nflatkozat, hogy megfelel az
OTEK-ben foglalt
14

A

támogatásbó1 megvalósitott fejlesztés
soriirr válik a mozgáskollátozottak
részéreaZ épület, épíínény

akadállmentesen meeközelíthetővé és

követelményeknek

aZ épületen. ópítrrrélryen beliili
akadál}rnente§ köZlckedés biZtosítoti

lesz

A támogatásból rnegvalósított fejlcsztés

15

3

során a mozgáskorlátozottak lé§zól,e az
épület, épihrrény akadálynentescn
megközelíthetővé válik vagy az
épületen, építrrráryen belüli

pont

akadá1l,mentes kózlekedés bizto§ított

lesz

A

|6

támogatrásból rrregvalósítolt Ejlesztés
lnár akadál)mentesen megközelíthető és
akadál),rnentesített épületben,
építménybenvalósul meg

l pont

Nem történik és nincs is

1,7

akadál),rnentesítés a íejlesztésterületén
4. A beruházás hátrányos helyzetű
területen való§ul meg:

18

0

pont

A 311/2007. (XI. 17,) Korm,
rendelet 2. melléklete szelinti
leghátrányoSabb helyzetű

kistérségben

vagy a 240/2006.

(XL 30.)

Korm. rendelet mellékletében

l9

Igen

20

Nem

21

5,

szerepló településen
15 pont

A beruházásnak

hel},t adó telepúlés

1élekszáma:

A támogatási k&elem

0

pont

benyujtási időszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett

Helységnél,tárban szerepló

adatok alapjárr (települé§i
lakosságszám több település
összefogásáva1 megvalósuló
fejlesztés esetén
22
23
24
25
26
27
28

A kérelem Helyi Yidékfejlesztési
§tratégiához (a továbbiakban: IIVS)
7.

=

31

=

Együttműködési
megállapodás

5

pont
pont

6 pont

IIVS alapján

0

pont

(

Megoldási iavaslat;
A beruházás helye szerepel a IIVS
negoldási javaslat áial érintett
:elepülések listriian

35

7

Nem

yaló illeszkedés€

34

9 pont

ö

1000-2500
- 2501 és felette
6. A fejlesztés vállalkozások
együttműködésével valósul meg:
Igen

29
30

32

összeadódik),

1000 íó alatti

;

Kedvezményezetti kör (üsfél).
Amennlben a !ímogatási kerelem
alamennyi szemponüoz illeszkedik:

30 pon

A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 ponl

Osszesen 1egfeljebb:

95 pont

II. Turisztilcai íevékenységekösztöttzése
ok

I. Szakmai

B

Erlékelés aJapját képezó dokutnentumok

Eltékelésiszcmpont me8rrevezése
2.

A íőIapon

1. A fejlesztés kapcsolódik az
ügyfél által működtetett már

C
Ettékeléslrez
Iendelhető pontszám

tett nyilatkozat

meg|évó turisztikai

§zolpáltatáshoz

l0 pont

Igen

3,
4.

Nem

5,

2.

Az ügyfél a feilesztéséhez az

ProgEmterv vagy együttműködéSi lnegállapodás

5

pont

15

pont

MVH álial rendszeresített
folmanyomtatványon)

üzemeltetési időszak aIatt helyi
vagy regionális twisztikai

(az

látványo§ságok, hagyományos
tevékenységek bemutatását
kapcsolja, máshol vagy más

tltlajdonában álló értékekköziil
legalább egyet programként
terl"ez bemutatni, vegy
hagyományos teyékenységek
bemutatását kapc§olja, amelyet
megjelenit a fejleszteni kíyánt
szolgáltatásához kapc§olódó

marketins anvapokban
6-

,7.

Rendelkezik Programterwel és
releváns együttmúködési
megállapodással, és legalább 4
kü]önböző fél eltérő értékeitmutaüa
be
Rendelkezik Programterr,ve1 va gy
releváns együttm űködési
megállapodással, és legalább 4
különbözó fél e]téró értékeit mutaúa

l0 pont

be
8.

Rendelkezik Programtenl/el vagy
releváns együttmüködési

9.

megállapodással
Nem rendelkezik sem

Programterwel, sem
10-

esyüttműködési meeállapodással
3. Az ügyfél tagia valamely
országos jelentőségű turisztikai
szeryez€tnelq yagy olyan országos
§Zervez€tnek, amely §zoro§an

A folapon

5

pont

0

pont

tett nyilatkozat éS a tulisztikai

szervezet által kiállított igazolás

kapcsolóük a teryezett

feilesztendő t€yékenyséshez
1l

- Igen

12.

-

13.

Osszesen 1egfeliebb:

10

Nem

35 pont

II.

l

pont

0 pont

Ho ílzontális

Ertékelési szempont megnevezése

ntok
B

Ertékelésalapját képező dokumentumok

C
Ertékeléshez
rendelhetó pontsám

2.

|. A kérelem b€nyújtását meg€lőZó
naDtári év átlas lét§zámához kéDe§t a

Pénzügyi terv és a íölapon tett nflatkozat

íbglalkoztatottak sZámánal{ bóvítése a
fcjlcsZtés hatására (.lóváhagyott
támogatá§ össZege/új mrrnkalrelyek
sZíma):
3.

l

l 000 000-7 000 000 ll ui rnurrk.lhell
- 7 000 001,14 000 000 Ft/új

l6 pont

-

l0 pont

13

munkahely
5.

14 000 001-21 000 000 Ft/új

munkahely
6.
,7.

- 21 000 001-28 000 000 Ft/új

mtrnkah9ly
- 28 000 001-35 000 000 Ft/új

mru*ah9ly
8.

9.

Mukahelyet tart meg (üZemeltetéSi
idószak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,

mint a benyújtást mege]őző naptári év
átlaglétszáma) - miiködő turisaikai
szolgáltatáS esetében
2. A páIyakezdő fiatalok, aZ ötv€n év

feleíti munkanélkiilie\ valamint a
gyermek gondozását, il|etv€ a
családtag ápo|ását köYetóen munkát
keresók foglalkoztatásának
elősegítéséról. torábbá az ösztöndíjas
foglalkoztatá§ról szóló 2004. éü
cxxIII. törYény §zerinti START,

A főlapon

tett

pont

7

pont

5

pont

4

pont

10

pont

nllatkozat

START EXTRA, START PLUSZ

kártyával rende|kező, Yagy c§ökkent
munkaképességú személyt
és a fejlesztés befejezé§ét
követóen az üZem€lteté§i köte|ezettség
végéigfoglalkoztat|a:
- Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megleleló mulkavállalót foglalkoztat

foglalkozta|

l0.

(beleértve az ónfoslalkozüiást)

- l, a fenti kitériumoknak megfelelő
munkavállalót foglalkoztat
12. - Nem fo8lalkoztat a fenti
kritéri umoknak meefeIe|ő munkavállalót
13.
3. A beruházás hátrányos helyzetű
teriileten valósrrl meg:
11

5

pont

0

pont

A 3l112007. (XL

17.) Korm, rendelet 2.
me]léklete szerinti leghátrányosabb helyzetű

kistérségben
vagy a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
me]]ékletében szereplő telepü]ésen
14.

- Igen

l5,

-

16,

4.

l0 pont

Nem

A

beru.Itázásnak helyt adó telepii|é§

lakosságszáma:

A támogatási k&elem ben}ujtási
idószakának l. napján a KSH honlapján

0

pont

utolsóként köZzétett Helységnéltárban
szeíepló adatok a]apján.
(amenrrlben a fejlesztés több telepúlésen
valósul meg, a legkisebb lakosságszámú
településre vonatkozó pontérték számítandó)
1,7 ,

18.

1000 fő alatti

l000-2000 fó köZötti
2001-3000 ft' közötti
3000 ffi feletti
5. A fejlesztéssel érintett épüet,
ópitménv külsó és b€Iső

pont
pont
3 pont
0 pont
8

5

Fólapon tett nyiIatkozat, alaprajz a meglévő
te ezett állapotról, teryezői nyilatkozat.

és a

ttkn{[álynre lrtcsítósc
19,

20.

:

- A lámogatá§ból megvalósított
fcjlcsztés során váiik a

nregtelcl az OTEK-ben 1ilglalt
követeltuénveknel<
1rogy

moZgáSkollátoZottak IéSZéreaZ épűlet,
épitmény akadál},tn9ntesen
lnegkőzelíthetóvé és az épületen,
építtnényenb9lüli akadá1},rT -rentes
közeledés biztosított lesz
- A támogatásból megvalósított
íi:jlesztés során a nozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény
akadálynlentesen rnegközelíthetóvé
válik vagy az épület9n, épihnényen
belüli akadályrnentes közlekedés

5

pont

3

pont

2

pont

0

pont

biztosított 1esz
2L

22.

23.

A támogatásból mggvalósított fejlesztés
már akadál}mentesen rnegközelíthető és
akadál}mentesített épületben,
építménybenvalósul meg
- Nen1 történik é§ niícs is
akadáll,mentesítés a fejlesztés területén
6. A beruházásnak része a nregújrrlóvasv bioenersia hasznosítás

ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatáil tekinl ve eszközbeszerzes.
eszköz telepitese es épitésiberuházás is
történik a fenti célokra iránlulóan
25. ha a berulrázás keretében jóváhagyott
támogarást rekint r e eszközbeszerzés,
annak telepítéSetörténik a fenti célokra

24,

A főiapon

tett nyilatkozat, áraján|atok,

5

pont

A fólapon

tett nyilatkozat, műszaki leírás és

3

pont

0

pont

núszaki leírás és tervrajzok

irajánlatok

iránrulóan

26-

21.

ha a beruházás keretében jóváhagyott
lámogatá§t tekintve sem e§zLözbeszer,/és
sem eszköz telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra

iránlulóan
7. Komplex (egymást kiegészítő)
§Zolgáltatá§

kiépíté§étcélozza meg a

A folapon

tett nyilatkozat

kérelem (célteriiletek és célterü€tel!
vagy a 4. célteriilet e§etén
alcélteriiletek kapcsolódása alapián)
28.
29.
30.
31

kettőnél több céltelü|etre irányul
Kettő célterületre irányu|
Esy célterületre irányul

8. A kérelem Hell Vidékfejlesztési
]tratégiához (a továbbiakban: HVS)

pont
pont
0 pont
6

3

HVS alapján

yaló il|eszkedése
33

Megolűsi javaslat;
= A beruházás helye szerepel a IrVS
negolűsi javaslat által érintett
:elepülések listíirin;

34
35

36
3,7 .

Kedvezményezetti kór (üg!4él).
Amennlben a tímogatási kérelem

A

30 ponl

tíámogatási kerelem nem illeszkedik

yalamenrrü szempontioz.
Osszesen legleliebb:

0 ponl

90 pont

Az elnökség az egyes szempontokat

és pontszámokat felülvizsgálta, majd hatarozatot hozott.

212012, (I.20.) eln.hsz.:

A

Mík rov állalk ozás

sxtés e :

Vasi Óftorony Közhasznú Egyesület elnöksége l0 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy az értékelési
Szempontrendszert aZ alábbiak szerint módosítj a :
o k .fe j le

L Szakmai szempontok: változatlanul hagyja

II Horizontálís

szempontok:

2. (9. sor): ,,A pályakezdő fiatalok, az ötyen a) íeletti munkanélküliek, valamint a glermek
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának
elősegítéséről,továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatasról szóló 2004. évi CX)1II. tönény
szerinti STÁRT, START EXTRA, START PLUSZ kártyhal rendelkező, vagl csökkent
munkaképességű személyt foglalkozía| és a Jbjlesztés befejezését köl)etően az územeltetési
köte lezettség végéigfo glalkoztatj a " szempo nt alszempontj

-

ai esetében:

l0, sor: Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat

1beleértlle

pont helyett 8 pontot hatáíoz meg
- 1I. sor: 1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat; 3 pont helyett 5
pontot határoz meg
az önfoglalkoztatást);

5

3. (13. sor): ,,A fejlesztéssel érintett épüIet, építménykülső és belső
sze mpon t

l4,

mpo nrj

a l sze

a

i

e s e t é be n

akadálymentesítése "

:

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részéreaz
épület, építményakadálymeníesen megközelíthetővé és az épületen, építnényenbelüli
akadálymentes közlekedéS biztosított lesz; 5 pont helyett 8 pontot haűroz meg
- 75, sor: A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgaskorlátozottak részéreaz
épület, építményakadálymentesen megközelíthetővé válik vag az épületen, építményenbelüli
-

sor:

3 pont helyeít 5 pontot határcZ meg
támogatásbóI megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és
akadálymentesített épületben, építménybenvalósul meg; 1 pont helyett 3 pontot határoz meg

akadáIymentes közlekedés biztosított lesz;

- 16. sor: A

6, (25. sor): ,,A
a Is z

empo ntj

ai

es

- 26, sor: Igen;

fejlesztés vállalkozások eglüttműködésével valósul

aeg"

szempont

etébe n :

6

pont helyett

0

pontot határoz meg

7. (28. sor): ,A kérelem Helyí VidélrfejlesztésiStratégiához (a továbbiakban: HVS) való
illeszkedése" szempont alszempontjaí esetében:
A megadoű értékelésíszempoht helyett az alábbít vezeti be:
Megoldási javaslat:
I. alszempont: Több megoltlási javaslathoz is illeszkedik; 30 pont
2. alszempont: Egt megolddsi javaslathoz illeszkedik; 15 pont
3. alszenpont: Nem illeszkedik megoldási javaslathoz; 0 pont
-

Tu risztik

a

i szo lg áltatások Jbj lesztés e :

J. Szakmai szempontok: vdltozatlanul hagyja

IL Horizo ntúIis szemp ontok :
8. (3l. sor): ,,A kérelem Helyi Vidéllfejlesztési Stratégiához (a íovábbiakban; HVS) való
iIleszkedése" szempont alszempontjai esetében:
- A megadott értékelésisl,empont helyett az alábbit vezeti be:
Megoldási javaslat:

1. alszempont: Több megoldási javaslathoz is illeszkedík; 30

pont
2. alszempont: Egy megoltlási javaslathoz ílleszkedik; l5 pont
3. alszempont: Nem illeszkedík megoldási jal,aslathoz; 0 pont

4.

Napirendi pont: Munkaszerződé§ek módosítása

Sütő Kálmán elóteíjesztette a napfuendi pont felvételónek indoklását: A Kormány 29912011.
(XII.22.) Korm. rendelete előhja a munkabérek nettó értékénekmegórzéséhez szükséges
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékét,amelynek értelmében az egyesüiet munkatársai
kÖZül 4 fot érint a probléma.

A kompenzáció elmaradása

esetén az egyesület eleshet az állami

és az uniós támogatásoktól.

Az ngyixézők, valamint az egyesület íiíkára számára megállapított bruttó 180.000Ft
jÖvedelem esetén a munkált atő a 2012. évi elvárt munkabéremelésnek akkor tesz e|eget, ha az
érintett munkavállalók személyi alapbérétbruttó 189.500Ft-ra emeli. Elmondta, hogy
amennyiben a kormány lehetőséget biztosít a munkáltatók számáía a bérkompenzációs terhek
pá\yézaI útján való kompenzációjara, támogatására, akkor az egyesület pályazni fog az adott
támogatási lehetóségre.
Sütó Kálmán megkérte az elnökségi tagokat, hogy szayazással döntsenek

a

bérkompenzációró1.
312012. (I.20.) eln.hsz.:

A

Vasi Ortorony Közhasznu Egllesület elnölaége I0 ígen, 0
l. (XII.22,) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően végrehajtja a munkabérek nettó értékenek
megőrzéséhez szükséges munkabéremelést, amelynek ételmében az egyesület négy
munkavállalójának bruttó bérét1 80.00lFt-ról 1 89.5l)Frra emeli.
nem és 0 tartózkadás mellett határozatot hozott róla, hogl a 299/20l

Sütő KáIrnán a cafeteria rendszert érintő változások említésévelfolYatta az ülést, Az
egyesület minden munkavállaloját éíintia cafeteria rendszer módosítása: a korábban
munkaszerzódés alapján biztosított meleg-étkezési utalvány ez éúőlmáT nem íartozk a
kedvezményesen adózó juttatás kategóriájába, 20|2-íő1 51%-os adótartalom terheli.
Elmondta, hogy a költséghatékony múködés érdekében, célszerú a munkavállalói juttatást
egyób, kedvezóbben adózó juttatási formára módosítani, szem előtt tatva, hogy a

mr-rnkavállalók juttatásai rrc csökkenjenek, és számukra is kedvező juLtatási íbrma kerüljön
bevezetésre.

kifejtette, hogy a jelenleg érvénybenlévó működési rendelet nem ismeri az újonnan

bevezetett juttatásokat (Erzsébet rrtalvány, széchenyi pihenő I(ártya), de a dolgozók többsége

valÓszínűleg hosszú távon ezeket választaná. A vógleges döntésre célszerű visszatérni a
múködési rendelet megjelenésétkövetően. Az ehökségi tagok egyetórtettek a felvetéssel.
Sütó Kálmán a nyugdijazásával kapcsolatban előteiesztette, hogy az elnökség 2712011. sz.
határozata alapján előrehozott nyugdíj kérelmét a Nyugdíj fo lyós itó Igazgatósághoz beadta.
Az ott kapott tájékoztatás szerint lehetőség van öállású munkaviszonyának 2012. janlár 02től való folytatására. Elmondta, hogy amennyiben a továbbiakban is íóállásban i)dja ezt a
feladatot ellátni, úgy az Egyesület részéremeg tudja fizetni a Nyugdíjfolyósító részére
fiZetendő öSszeget, és az nem terhelné az Egyesület költségvetését,

Az

elnökség a tájékortúást tudomásul vette, és úgy döntött, hogy a továbbiakról a
Nyugdíjfolyósító határozaíának megismerése után dönt és tesz előterjesztést a közgyűlés
számáta.

Napirendi pont: Egyebek
sütő kálmán megkérdezte a jelenlévóket, hogy a fenti napirendi kérdéseken felü1 van-e
észrevételiik. Nem érkezett észrevétela jelentévő tagoktól, ez&t az ilést 17:30-kor |ezárta.
4.
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