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Jegyzőkönyvo
amely klszült 2012. július 27-én, a Vasi Órtorony Közhasznú Eg,lesület
rendkívüli elnölrségi ülés én

Időpontja: 2012.07 .27. 1 4:00
Helye: Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület Munkaszervezete Körmend, Rákóczi F. u. 38.
Jelen vannak:
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szavazati joggal

munkaszervezetitagtanácskozási joggal
ügyvéd

Sütő Kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy az elnökséghatánozatképes,
majd ismertette a napirendi pontokat, valamint azt, hogy a rendkívüli ülés meglartáséra a
minisztérium utasítása miatt volt szükség. Hamarosan meg kell, hogy jelenjenek a
Falumegújítás és a Vidéki örökség megőrzése jogcímek rendeletei, a mai napon meghozandó
döntések pedig ezeknek a rendeleteknek a részétképezik.

Elmondta, hogy mindenki megkapta írásban a meghívót, amely tartaknazza a javasolt
napirendi pontokat.

Kérte a tagokat, amennyiben van a napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, azt tegyék
meg. Mivel nem érkezettjavaslat, ezért e|fogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi
pontokat, amelyeket az elnökség egyhangúan jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors Esztert a jegyzőkönywezetésre, és felkérte Varga Glula elnökségi
tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére,melyet az elnökség egyhangúan jóváhagyott.

Az elnökség megkezdte

1.

a napirendi

pontok tárgyalását.

Napirendi pont: Döntés a III. tengely Falumegújítás és Vidéki örölrség megőrzése elnevezésű
jogcímeinek maximálisan igényelhető támogatási összegéről

Az elnök felkérte Bors Eszter munkaszervezet vezetőt, hogy részletesen ismertette a napirendi
ponthoz kapcsolódó tudnivalókat. Átadta az lrásos előterjesztéseket, amelyek a minisztérium
által megkiildőfi tábluzatokat és útmutatókat is tartalmazták, és kérte, hogy mindenki
tanulmányozza át azokat. Közben szóban is összefoglalta az elnökség feladatait a két jogcím
támogatási összegére vonatkozó maximális hatar felállításával kapcsolatban. Elmondta, hogy
a központilag megadott korlátokat, amelyek az előterjesztésen részletesen szerepelnek, be kell

tartani. Ismertette a jogcímeken belül központilag összeállított célterületeket, valamint a
rendeletteryezetek tartalmát, a támogatási kör megnyitásának várható időpontját (szeptember
1-30.).

kérte, hogy amerrrryiben a tagok végeztek az artyagok áttanulmányozásával, egyesével

haíározzanak róla, hogy M egyes célterületekre vonatkozóan milyen maximális támogatási
összeget kívárrrrak meghatarozni, illetve, hogy meg kívánják e hirdetni az adott célterületet.

Felhír,ta a jelenlévők figyelmét, hogy a vidéki örökség megőrzése jogcímben rendelkezésre
álló fonásból kerülnek ftnanszkozásra a III. tengelyben jóvráhagyott fellebbezések. Az
ÜgYfelek részéről töíénó támogatás visszamondások, illetve támogatás elvesztése esetén
felszabaduló összegek pedig a falumegújítás keTetét bővítik.

Az elnÖkség tagiai egyesével megvitatták a célteriiletek fejlesztési lehetóségeit, és figyelembe
véve a HVS adatait, tervszámatt, az a|ábbihatározatokathoáíl<:
19/2012. (\1I.27.) elnökségi hat,l A Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület elnöksége 7
igen, 0 nem, I tartózkodás mellett úgy dönt, hogl a Falumegújítás és -fejlesztés

jogcím 1. célterületére vonatkozóan az ügfél által maximálisan
támogatás

]

igényelhető

5.000. 000Ft.

20l20t2. (VIL27.) elnökségi hat.| A Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület elnölaége 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgl dönt, hogl a Falumegujítás és Jejlesztés
jogcím 2. célterületére vonatkozóan az üg,,fél által maximálisan igényelhető
támogatás

5.

000. 000Ft.

2112012. (VtI.27.) elnökségi hat.:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület elnöl<sége 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett ugl dönt, hogl a Falumegújítás és -fejlesztés
jogcím 3. célterületére vonatkozóan az üglJél által maximálisan igényelhető
támogatás l 0. 000. 000Ft.
22/201,2.

NII27.) elnökségi

A Vasi Ortorony

Közhasznú EglesüIet elnöksége 7
tartózkodás mellett ugy dönt, hogl a Falumegújítás és -fejlesztés
hat,,:,

igen, 0 nem, ]
jogcím 4. célterületére yonatkozóan
támogatás

4.

az úglféláltal

maximálisan igényelhető

000.000Ft.

23l20t2. (VII.27.\ elnökségi }Lat.z A Vasi Ónorony Közhaszntj Eg,lesalet elnölaége 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogl a Falumegujítás és -fejlesztés
jogcím 5. célterületére vonatkozóan az üg,,fél által maximálisan igényelhető
támogatás

5.

000. 000Ft.

24/2012- (\1I.27.) elnökségi hat,:

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület elnölrsége 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogl a Vidéki örökség megőrzése jogcím

].

célterületérevonatkozóan

az ügfél által maximálisan

igényelhető támogatás

15.000,000Ft.

25l20l2. (YII.27.) elnökségi

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület elnöksége 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett ugy dönt, hogl a Vidéki örökség megőrzése jogcím
hat,,:

2. célteületére vonatkozóan az ügfel által maximálisan

igényelhető támogatás

3.000.000Ft.
2612012. 1VlI.27.) e|nökségi hat.: A Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület elnől<sége 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgl dönt, hog,l a Vidéki örökség megőrzése jogcím

3. célterületéreyonatkozóan az üglfél által maximálisan igényelhető

támogatás

3.000.000Ft.
2712012. (VII.27.) elnökségi hat.:

A

Vasi Órtorony Közhasznti Egyesülel elnöksége 8
ígen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett ugy dönt, hogy a Vidéki örökség megőrzése jogcím
4. célterületét nem hirdeti meg.

Bors Eszter megkérte a jelenlévőket, hogy döntsenek ana vonatkozóan is, hogy menrryi
legyen az egy ügyfél által egy kérelemben maximálisan igényelhető támogatási összeg.
Fontos ez a kérdésa több célterületre irányuló fejlesztések esetében. Az elnökség tagjai

érdeklődtek a korábbi körök maximális támogatási összege iránt. Figyelembe véve, hogy ez
15,000.000Ft-ot tett ki korábban, valamint, hogy a rendelkezésre álló fonások viszonylag
szúkösek, ezt az összegeí nem kívánta senki növelni. Sütő Kálmán szavazásta bocsátotta a
kérdést:
2812012. (YII.27.) elnökségi hat.:

A Vasi Ótorony Közhasznj Egyesület

elnöIrsége 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogl a következő körben meghirdetésre
kerülő Falumegújílás és -fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímek
eseíébenaz eg ügyfél óltal egy kérelemben maximálisan igényelhető támogatási
összeg l5.000.000Ft.

Ezt követően az elnök áttéíta rnísodik napirendi pontra:

2.

Napirendi pont: Egyebek

sütő kálrnán tájékozlatást adott róla, hogy a rendkívüli ülés meghirdetését követóen egy
további feladatot is előírt a Vidékfejlesáési Minisztérium az elnökség számára, Véleményezni
szükséges a Falumegújítás és a vidéki örökség megórzése jogcímek központilag kiaiakított
értékelésiszempontrendszerét.

Megkérte a munkaszervezeí vezetőjét, hogy ismertesse a módosítás lehetőségeit, illetve
szükségességét.Bors Esáer elmondta, hogy a kiosáott útmutatóban foglaltak szerint
lehetséges az egyes részpontszámokat csökkenteni, vagy növelni. Az egyes keretszempontok
(mint például szakmai szempontok, vagy HVS-hez illeszkedés) összpontszámai nem
váltoáathatók. Nem írhatóak elő új éftékelésiszempontok, kivéve a HVS-hez való illeszkedés
esetén.

Megítéléseszerint a központilag összeállitott értékelésirendszer viszonylag jól rangsorol.
Hvs-hez való illeszkedés vizsgálaíában nem javasol további szigorítást, vagy további
feladatokhoz való kötését a pontszámokrnk, amelyekért az ügyfelnek további erófeszítéseket
kellene terrnie. A rendeletek szigorodnak, többek között azzal, hogy minimum 50%-át el kell
érnie az ügyfeleknek a maximálisan elérhető összesen pontszámnak.
További nehezítés is történik majd a korábbi körökhöz képest, mer1 korlátozásra kerül a
hiánypótolható dokumentumok köre. III. tengelyben várhatóan ez az utolső meghirdetésre
kerülŐ kör ebben a ciklusban, ezért a cél az lenne, hogy a fonások teljes mértékbenlekötésre
kerüljenek.

Elmondta, hogy

a

szempontrendszer lehetóséget ad rá, hogy az összetettebb projektek
Ez eg;.r'észÍ- pozitívum, másrésá viszont nehezebb elónyhöz
juttatni azokat a páIyázőkat, akik kevésbékomplex, de például a település szempontjából
nagyon fontos proiektek szeretnének kivitelezni.
magasabb pontszámhoz jussanak.

kérte az elnökségi tagokat, hogy íanlmányozzák át a két jogcím értékelésiszempontjait, és
vé|eményezzékazokat,

Az átolvasást követően varga Glula érdeklődötí azzalkapcsolatban, hogy van-e rá lehetőség,
hogy egyes céltenileteket preferáljon az elnökség a többivel szemben. Bors Eszter elmondta,
hogy az érlékelésiszempontrendszeren belül ilyen lehetőség nincs.

Varga Dezső megkérdezte, hogy lenrre-e lehetőség egy olyan súlyozásra, amivel

a
célterületeken belül az egyes támogatható tevékenységeket preferálná az egyesület, A konkét
példa az elnökség többi tagja által elvetésre került, arrrrak értelrnébeghogy minden pályíaat

és pályázői igény egyedi, nem célszerű ilyen fajta rangsort bevezetni, ha a rendelet nyitva
hagyja ezt a kérdést.

Az

elnökségi tagok kérdésttettek fel Bors Eszternek azzal kapcsolatban, hogy a vállalt
kötelezettségek betartásra kerülnek-e a tapasztalatok szerint. Elmondta, hogy a kifizetési
kérelem benyújtásakor, és a monitoring idószakok során is ellenórzésre kerülnek a vállalt

kötelezettségek.

Módosítási javaslat nem érkezett a pontozási szempontrendszer átalakításához.

Sütő Kálmán szavazásra bocsátotta a kérdést, majd ajelenlévők az alábbi határozatot hozták.

2912012. (YII.27.) eln. hat.r

A

Vasi Órtorony Közhasznú Eg,lesület elnöksége 8 igen, 0
tartózkodás, és 0 nem mellett határozatot hozott róla, hogy a Falumegújítás és
-fej lesztés,
valamint a vidéki örökség megőrzése jogcímek kózpontilag kialakítotí értékelési
szempontrendszerén nem kíván változtatni.

Sütő Kálmán táj ékoztatta a tagokat anól, hogy az előző elnökségi ülésen elfogadottak szerint
aláírásta került a Savaria Takarékszövetkezettel a hitelszerződés. l2,000.000 Ft hitelkeíet ál1
jelenleg az egyesÜlet rendelkezésére,lolo-os rendelkezésre tartási költség, valamint 12%-os
kamat költsóg mellett.

Augusáus 1{ő1 ennek az igénybevétele mar szükségessé is válik mert közel 8.000,000Ft ál1
jelenleg az MVH-ban az elszámolások kapcsán, továbbá az eddig rendelkezésre álló
működési előleg visszafizetése is megtörtént június hónapban, ezért mát nem elegendő az
egyesület saját tartaléka a múködési költségek finanszíro zásához.

Megkérdeáe a jelenlévőket, hogy van-e további kérdésük. Nem érkezett egyéb kerdés,

hozzászőlás a napirendi ponthoz., így 16:00-kor bezárta az elnökségi ülést.
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,-\
Bors Eszter
Jeglzőkönywezető

