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Jegyzőkönyv,
amely késziilt 2012. május 9-én, a Vasi Óúorony Közhasznú Eglesület
elnökségi ülésén
Időpontja: 2012.05.09. 16:00

Helye: Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület Munkaszervezete Körmend, Rákóczi F. u. 38.
Jelen vannak:

-

11 ft! elnökségi tag szavazati joggal

2 íö felügyelő bizottsági tag tanácskozási joggal
1

íiímunkaszervezeti

tag tanácskozási joggal

Sütő Kálrnán elnök köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy az elrrökség határozatképes,
majd ismeftette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy mindenki megkapta írásban a
meghívót, amely tartalmazza a javaso|t napirendi pontokat. Kérte a tagokat, amennyiben van a
napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, azt tegyék meg. Mivel nem érkezett javaslat,
ezért elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi pontokat, amelyeket az elnökség
egyhangúan jóváhagyott. Ezt követően felkérte Bors Esáert a jegyzőkönl.wezetésre, és

felkérte Varga Gyula elnökségi tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére,melyet az elnökség
egyhangúan jóváhagyott.

Ezt követően Sütő Kálmán megkérte Bors Eszter, hogy részletesen ismertette az

első

napirendi pontot:

l.

Napirendi pont: Döntés a 76/2011. (III.29.) V1VI rendelet alapján benyújtott, az
ülés napjáig az IH á|ta| jóváhagyott és előzetes támogatási rangsorba állított
LEADER célterületek kérelmeinek finanszirozásárő|

Bors Eszter az előterjesáés alapján ismertette a 2011-ben benyújtásra került LEADER
támogatási kérelmek feldolgozásával kapcsolatos információkat. Elmondta, hogy a
feldolgozás mind a 10 célterület esetében lezárult, A mellékelt táblázatokban került
összesítésre az egyes cólterületeken rendelkezésre álló fonás mértéke,és a beérkezett igények
részletezése.

A

célterület tervezéskor 2011-ben 40I."]64.571 Ft került felosztásra a meghirdetett
célterületek között, ez az összeg azonban az euro árfoly amv álto zásnak kö szö nhető en
25.199.282 Ft,tal emelkedett. Elmondta, hogy ez az összeg felosztható a forráshiányos
célterületek között.

EgYos cÓlterűleteken túligérrylós, rníg más célter,ületekerr érdektelerrsóg rrrutatkozott ncg. Az
IH az alábbi szabályok betartása mellett lehetőséget biztosít a fofllrs átcsoportosítására:

- fblosztható és kiosztható ajelenlegi körben a célterületekhez nem rendelt fonás,
- átcsoportosítható annak a cólterületnek a lonáskerete, amelyre trem érk ezett be pályázat,
- csak az a forrásrész csoporlosítható át, amely az összes rangsorban Iévő pályázat támogatása
esetón marad, így az esetleges fellebbezések igénye is biztosított,
- kis értékúcélterületeknél a beérkezéssorrendje és a 1brráskeret halározza meg a támogatható
pályázatokat,
- a 7612011. (VII.29.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a kis értékűfejlesztésekre a
HACS rendelkezésre álló LEADER fejlesztési forrásainak legfeljebb 10%-a fordítható,
- a fonáshiányos célterületen a rangsorban a legutolsó teljes egész kérelem támogatható, azaz
esetenként nem a teljes rendelkezésre áltó fonás osztható ki,
, az 54/2017. (VI. 10.) VM rendelet 6. (4) bekezdése alapján a HACS a LEADER fejlesztési
§
fonás legalább 45Yo-át a LEADER tervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles
fordítani.

Bors Esáer tájékoztatta ajelenlévőket, hogy az Irányííő Hatóság elfogadható indoklás mellett
lehetőséget biztosított a célterületek besorolásának megváltoztatására, ezéft a korábban
szolgáltatásfejlesztésként megjelölt Programok a minőségi szabadidő eltöltés és életminőség
javítása érdekében elnevezésű célterület gazdaságfejlesztés intézkedésre való átsorolása
megtöfiént, Ez áIía1, az itt lekötött fonások a kötelező gazdaságfejlesztési arány megtafiását
segítik. Beszámolt rÓla, hogy a 45Yo-os gazdaságfejlesztési elóírás újragondolására, illetve
eltÖrlésérevonatkozóan a HACS levélben nyújtott be kérelmet Búsi Lajos vidékfejlesztésért
felelős helyettes államtitkár részére2012. április 24-én. A kerelemre a mai napig nem érkezett
válasz.

A

tiámogatási döntés meghozatala, valamint a támogatási határozatok kipostázása a májusi
teljesítésigazolá s részéíképezi, amely a HAcs részérekifizethetó működési fonás alapja,
ezért a kérelmek lezárását a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján szükséges
mielőbb megtenni.

Elmondta, hogy a jelenlegi ülésen az elnökség feladata dönteni a forrásátcsoportosításról,
valamint az e1yes célterületeken a támogatáshoz szükséges minimátis ponthatárról.

k&le az elnökség tagjait, hogy tanulmányozzák át a

munkaszervezet javaslatát a források
felosztásával kapcsolatbaq és amerrrryiben kérdésük, vagy észrevételük van, jelezzék.

Bors Esáer visszautalva a íögzitett forrásátcsoportosítási feltételekle, elmondta, hogy
mindezeket figyelembe véve javasolja a munkaszewezet az alábbiakat:

- a 1019100 Köztisztasági fiirdők és mosodák létrehozása, múködtetése célterületre beérkezó
igények támogathatőak 8.829.444 Ft összértékben, a célterületen rendelkezésre álló szabad

fonás pedig átcsoportosítható a forráshiányos célterületek javátra (6.170.556 Ft összeg a
Közösségi helyek és szolgáltatások célterületre allokálható)

-a

10l9155 1'elePiilési és telcpülésekct összekötő gyalogos tírraúltvonalakt'elirjítása, ílj
Útvonalak kialakítása célterületre beérkezett igérryek a célterületen rendelkezésre álló fonás

mértókéig kerüljenek támogatásla

- a l019l19

-

ezáltal kiosztlrató 11.065.363 Ft összegú támogatás

Tradicionális vidéki gazclasági tevékenységek és helyi termék előállítása
oélterÜleten rnegfelelt kérelmek mirrdegyike támogatható a célterületen rendelkezésre álló
forráskeretból , ez,által kiosztható 9.965,3I9 Ft összegű támogatás, a fennmaradó for-rás egy
rósze pedig átcsoportosítható a forráshiányo s célterületekre (14.637.333 Ft összeg a Vasi
örökség bemutatóhelyei,25.265.410 Ft összeg pedig a Prograrnok a minőségi szabadirlő

eltöltés és az életminőség javítása érdekében célterületekre)
- a 1019186 Helyi vállalkozások kis értékúfejlesztései célterületen a beérkezett igények a
rendelkezésre állÓ keretbŐl forrásátcsoporlosítás nélkül támogathatóak ezáltal kiosztható
8.173.514 Ft összegú támogatás

-a

1019193 HelYi turisztikai, vendéglátó és kereskedelmi szolgáltatások fejlesztése
célterÜleten a beérkezett igények a rendelkezésre álló keretből for.rásátcsoportosítás nélkü1
támogathatóak , ezáltalkiosrtható 28.738.167 Ft összegű támogatás
- a 1019124 Rendezett helyi porták és udvarok célterületre nem érkezett be az előírásoknak
megfeleló kérelem, ezéítaz itt rendelkezésre álló forrás átcsoportosítható (10.000.000 Ft
összeg a Közösségi helyek és szolgáltatások célterületre)
- a 1019162 Falusi szálláshelyek fejlesáése célteTületre nem érkezett be az elóírásoknak
megfelelő kérelem, ezért az itt rendelkezésre álló forrás egy része átcsoporlosítható
(19.259.770 Ft ősszeg a Közösségi helyek és szolgáltatások célterületre)
- a 1019148 Vasi örökség bemutatóhelyei célterületen forráshiány mutatkozott,
forrásátcsoportosítás lehetséges egyéb célterületekől (avaslat: 14.63'7,333 Ft összegú
átcsoportosítás a 1019179 célterület keretéből) - ezáltal kiosztható 44.637.333 Ft összegú
támogatás

, a

1019|1'7 Közösségi helyek és szolgáltatások fejlesáése célterületen fonáshiány
mutatkozott, forrásátcsoportosítás lehetséges egyéb célterületekról (javaslat: 60.629.608 Ft
összegű átcsoportosílás a 1019100, 1019124, 1019162, és a célteniletekhez nem rendelt
forráskeret terhere) - ezáltal kiosahaíő 157 .629.608 Ft összegű támogatás
- a 1019131 Programok a minőségi szabadidő eltöltés és az életminóség javítása érdekében
célterület esetében fonáshiány mutatkozott, forrásátcsoportosítás lehetséges egyé
célterÜletekről ( avaslat: 25.265.410 Ft összegű átcsoportosítás a 10191'79 célterület terhére) _
ezáltal kioszthatő 66.265.410 Ft összegű támogatás

Az

elnökség tagjai megtekint ették az elóterjesztett dokumentumokat, majd sütő kálmán
megkérte a jelenlévőket, hogy amennyiben a munkaszervezet által előterjesáett
forrásallokációs t ervezettel egyetértenek, szavazzanak a szükséges forrásátcsoportosításról.

612012. (V.9,) eln. hat.:

A Vasi

Órtorony Közhasznú Egyesület elnöksége 11 igen, 0
tartózkodás, és 0 nem me|lett haíározatot hozott róla, hogy a LEADER TK2 körben

benyújtott kérelmek támogatásának céljából az alábbi forrásátcsoportosítást hajtja végre:

- 6.r10.556 Ft összegíi funást csoportosít át a 10l9100 Köztisztasági liirdők és most;dák
létrelrozása, fejlesztése célteriiletről a 1019117 I{özösségi helyek és szolgáltatások
célterületre.
- 10.000.000 Ft összegú forrást csoporlosít át a 1019124 Rendezett helyi porták és
udvarok célterületről a 1019117 Közösségi helyek és szolgáltatások céltetületre.
- 25.199.282 Ft összegű 1örrást csoportosít át a célterületekhez nem rendelt íbrráskeretből
a 1019117 Közösségi helyek és szolgáltatások célterületre.
- 19.259.]10 Ft összegú forrást csopottosít át a 1019162 Falusi szálláshelyek fejlesztése
célterületrő1 a 1019117 Közösségi helyek és szolgáltatások célterületre.
- 14.637.333 Ft összegű forrást csoportosít át a 1019179 Tradicionális vidéki gazdasági
tevékenységek és helyi termék előállítás tárnogatása célterületrői a 1019148 Vasi örökség
bemutatóhelyei célterületre.
25.265.410 Ft összegű forrást csoporto sit át a 1019179 Tradicionális vidéki gazdasági
tevékenységek és helyi termék előállítás támogatása cólterületről a 1019131 Programok a
minóségi szabadidő eltöltés és az életminőség javítása érdekében célterületre.
712012, (V.9.) e|n. hat.: A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület elnöksége 8 igen, 3
tarlózkodás, és 0 nem mellett határozatot hozott róla, hogy a LEADER TK2 körben, a

1019148

Vasi örökség bemutatóhelyei elnevezésú célterületre benyújtott kérelmek

esetében a ponthatár 97 pottt.
47 .637 .333

A ponthatar feletti kérelmek támogatásra kerülnek összesen

Ft támo gatásigénnyel.

A

712012. (V.9.) eln. hat, meghozatala során Varga Karoly Gyula, Varga Gyula,
valamint Pass Imre elnökségi tag hrtózkodolt.
812012. (V.9.\ eln. hat.:

A Vasi Órtorony Közhasznú

Egyesület elrröksége 11 igen, 0
tartózkodás, és 0 nem mellett hatáíozatot hozott róla, hogy a LEADER TK2 körben, a
1019155 Települési és településeket összekötő gyalogos túraútvonalak felújítása, új
útvonalak kialakítása elnevezésű célteíületrebenyújtott kérelmek esetében a ponthatár 97
pont. A ponthatár feletti kérelmek támogatásra kerülnek összesen 11.065.363 Ft
támogatásigémyel.
912012. (V.9.) eln. hat.: A Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület elnöksége 11 igen, 0
tartózkodás, és 0 nem mellett hataíozatot hozott róla, hogy a LEADER TK2 körben, a

1019100 Köztisztasági fiirdők

és mosodák

létrehozása, múködtetése elnevezésű
célterületre benyújtott kérelmek esetében a ponthatár 33 pont. A ponthatár feletti kórelmek
trfunogatásra kerülnek összesen 8.829.444 Ft támogatásigénnyel.

l0l2012. (V.9.) eln. hat.: A Vasi Órtorony Köáasznú Egyesület elnöksége 6 igen, 5
tartózkodás, és 0 nem mellett hatarozatot hozott róla, hogy a LEADER TK2 körben, a
1019117 Közösségi

helyek és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű célterületre benyújtott
kérelmek esetében a ponthatar 100 pont. A ponthatiár feletti kérelrnek támogatásra
kerülnek összesen 157 .629.608 Ft támogatásigénnyel.

A

l0lz012. (V.9.) eln, lrat. meghozatala sorárr Sütő Káltnán, Varga Dczső, Vzrrga
Albin, Pass Imre, valamitrt Varga l{ároiy Gyula elrrökségi tag tarlózkoclott.

lll2012. (V.9.) eln. hat.: A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület elnöksége 8 igen,
taftózkodás, és 0 nern mellett hatátozatot hozott róla, hogy a LEADER TK2 körben,

3

a

1019131 Programok a rninőségi szabacliclő eltöltés és az életminőség javítása érdekében
elnevezésii célterületre benyújtott kérelmek esetében a ponthatár-40 pont. A ponthatár
feletti kérelmek támogatásra kerülnek összesen 66.265.410 Ft támogatásigénnyel.

A

11/2012. (V.9.) eln. hat. meghozatala során Varga Albin, Pass Imre, vaiamint Perl
János elnökségi tag tartózkodott.

A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület elnöksége 11 igen, 0
tartózkodás, és 0 nem mellett hatarozatot hozott róla, hogy a LEADER TK2 körben, a
10191'79 Tradicionális vidéki gazdasági tevékenységekés helyi termék előállítása
1212012, (V.9.) eln. hat.:

elnevezésű célterületre benyújtott kérelmek esetében a ponthatar 20 pont. A ponthatár
feletti kérelmek trimogatásra kerülnek összesen 9,965.3|9 Ft támogatásigénnyel.

A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület elnöksége 9 igen, 2
tartózkodás, és 0 nem mellett határozatot hozott róla, hogy a LEADER TK2 körben, a
1019186 Helyi vállalkozások kis értékúfejlesztései elnevezésű célterületre benyújtott
kérelmek esetében a technikai ponthatár 8100. A ponthatár feletti kerelrnek támogatásra
kerülnek összesen 8.173.514 Ft támogatásigérrrryel.
1312012. (V.9.) eln. hat.:

A 13l20I2. (V.9.)

eln, hat. meghozatala során Sütó Kálmán és Pass Imre elnökségi tag

tartózkodott.

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület elnöksége 10 igen, 1
tartózkodás, és 0 nem mellett határozatot hozott róla, hogy a LEADER TK2 körben, a
1019193 Helyi turisztikai, vendéglátó és kereskedelmi szolgáltatások fejlesáése
14t201,2. (V.9.) eln. hat.:

elnevezésű célterületre benyujtott kérelmek esetében a ponthatár ó0 pont. A ponthatár
feletti kérelmek támogatásra kerülnek összesen 28 .738.167 Ft támogatásigénnyel.
A,14/2012. (V.9.) elrr. hat. meghozatala során Sütő Kálmán elnökségi tag taítózkodott.

2. Napirendi

pont: Egyebek

Sütő Kálmán tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2012. május 30-án kenil megtartásra az
egyesület beszámolójának elfogadása céljából a soron következő közgyűlós, amelyet
elnökségi és felügyelő bizottsági ülés fog megelőzni. Elmondta, hogy megírásra került egy
levél Búsi Lajos számára, hogy a Vidékfejlesztési Minisáérium teremtsen lehetőséget a
kötelező 45%o-os gazdaságfejlesztési arány csökkentésére. Továbbá az elmúlt elnökségi ülés
óta az IH lehetővé tette, hogy kérelmet nyújtson be az egyesület, a múködési fonások

átcsoporlosítására vonatkozóan. Amint arról e-mailben is egyeztetést fol}tatott a
munkaszeívezet az elnökség tagjaival, a következő évek terhére kérte a források
áíhozatalának lehetőségét, azzal a céllal, hogy az idei feladatellátás az év elején teívezett
költségvetéskerettel megvalósítható legyen. A két kérelemre egyelóre nem érkezett válasz, de
a későbbiekben beszámol majd ezek eredményéről is.

Nem érkezett egyéb kérdés,hozzászőlás a napirendi ponthoz, így Sütő Kálmán 17:00-kor
bezárta az elnökségi ülést.
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