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Jegyzőkönyv,
amely készült 20] 2. november 26-án, a Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület

rendkívüli e lnöla égi ülésén

Időpontja: 2012.1 1,26. 1 5 :00

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

Jelen vannak:

- 7 fo elnökségi tag szavazati jogga|
- 3 fi1 felügyeló bizouságitag
- 1 fij munkaszervezeti íag íanácskozási joggal

sütő kálínán elnök köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy az elnökség határozatképes,
majd ismertette a napirendi pontokat, valamint azt, hogy a rendkívüli ülés megtartásrira a
Mikrovállalkozás jogcím támogatási kérelmeinek minél előbbi támogathatósága érdekében
volt szükség.

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

Kérte a tagokat, amennyiben van a napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, aá tegyék
meg. Mivel nem érkezett javaslat, ezért elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi
pontokat, amelyeket az ehökség egyhangúan jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors Es7ieít a iegyzőkönywezetésre, és felkérte Pass Imre alelnököt a
jegyzókönyv hitelesítésére, melyet az elnökség egyhangúan jóváhagyott.

Az elnökség megkezdte a napirendi pontok tfugyalását.

1. Napirendi pont: Döntés a III. tengely Mikrovállalkozások létrehozása- és fejleszté§€
elnevezésű jogcím forrásk€retéről és a minimális támogatási pontszámról

Sütó Kálmán elmondta, hogy az ülést megelőző fél órában, a Vidékfejlesztési Minisztériumtól
kapott tájékoáatás alapján módosult az elóterjesztés, amelyet maguk előtt láthatnak.

Felkérte Bors Esáer munkaszervezet vezetőt, hogy részletesen ismeítette a napirendi ponthoz
kapcsolódó tudnivalókat.



Bors Eszter tájékoztatta a jelenlévóket a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatarsa által adott
tájékoáatásról, amely szerint lehetóség van plusz fonások igénylésére a jelenleg döntós alatt
álló Mikrovállalkozás jogcím forráshianyos kérelmeinek támogatása céljából.

Amennyiben az elnökség élni kíván ezzel a lehetőséggel, kérelemmel szíikséges fordulnia a
Vidékfej 1esztési Minisáériumhoz.

Célszerú a Turisztika jogcímen időközben, támogatás visszamondás miatt jelentkezett
többletforrást, 9.790.6'/3,34 Ft (31.123 euro) összeget a Mikrovállalkozás jogcím
támogatására átcsoportosítani, mer1 jelen ciklus alatt a jövőben már nem lesz lehetóség a
jogcím meghirdetésére. A Falumegújítás és a Vidéki örökség jogcímek forráskeretét nem
célszerű csökkenteni, hiszen a jövóben ezek a jogcímek megnyílnak és jelentős pályázatszám
várható.

Sütő Kálrnán megkérte a tagokat, hogy döntsenek róla, hogy tiimogatni kívánják-e a
Mikrovállalkozás jogcím összes rangsorba állított kérelmét, 24 pá|yázót, amelyek kérelmei
magas pontszámmal megfeleltek az értékelési szempontrendszemek.

Az elnökség tagiai megvitatták a kérdést, és az alábbi baíérozatokat bozták:

3012012. (XL26,) etnökségi hat.: A Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület elnöl<sége 7

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgl dönt, hogy a Turisztika jogcím 3].]23 euro
összegű forróskeretét átc soportosítj a a Mikrovóllalkozás j ogcímre.

3112012. (XI.26.) elnökségi hat.: A Vasi Ortorony Közhasznú Eg/esület elnöksége 7

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Mikrovállalkozások létrehozása-
és fejlesztése jogcím 47/2012. (I/.]].) VM rendelet alapján benyújtott, rangsorba
állított kérelmei vonatkozásában a támogatáshoz szükséges minimum pontszám 97
pont. A foflóshiányos kerelmek támogathatósága érdekében kiegészítő ,forrás igényel
a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, melynek összege a Turisztika jogcímről tOrténő

forrás átcs opo rto s ítást követő e n 1 6 7. 9 0 7. 4 2 3 Ft (5 3 3, 7 5 2 euro).

Ezt követően az elnök áttért a rruísodik napirendi pontra:

2. Napirendi pont: Egyebek

Sütó Kálmán tájékoztatást adott róla, hogy a következő hetekben szakmai fórumok kerülnek
megrendezésre, amelynek sorálr a vidékfejlesztés jövőjéről tanácskoznak az érintett felek.
Bevonásra kerültek a munkába a megyei önkormányzatok és az agrárkamarák is. Az
egyeztetéseken elhangzottakról a soron következő ülésen tájékoztatni fogja az elnökség
tagjait.

A következő időszak miiködési forrásai még nem kerültek kihirdetésre, de amint ez
megtörténik, remélhetőleg még az év végén, ismételten összehívásra kerül az elnökség.



Megkérdeáe a jelenlévőket, hogy van-e további kerdésiik. Nem érkezett egyéb kérdés,
hozzászólás a napirendi ponthoz, így 16:00-kor bezárta az elnökségi ülést.

Pass Imre
Je gyző kö nyv - hi t e l e s ítő

Bors Eszter
Jeglzőkönywezető
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