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

Jelen vannak:
- 11fi elnökségi tag szavazati joggal

- 2 io felügyeló bizottsági tag

- 1 fo munkaszervezeti tag tanácskozási joggal

Sütő Kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket elmondta, hogy a Helyi Vidékfejtesztési
Stratégia felülvizsgálata miatt volt szükség rendkívüli ehökségi ülésre, Megállapitotta, hogy
az elrrökség határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.

Kérte a tagokat, amennyiben van a napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, aú. tegyék
meg. Nem érkezett javaslat, ezér1 elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi
pontokat, amelyet az elnökség egyhangúan jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors Eszlert a jegyzőkönlwezetésre, és felkérte Pass Imre alelnököt a
jegyzőkönyv hitelesítésére, melyet az elnökség egyhangú szavazással megerősített.

Az elnökség megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az új LEADER támogatási kör varható kiírásaról, valamint
egyeztetés a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati folyamatáról

A kiosztott előterjesztés alapján Bors Eszter ismerlette az aktuális információkat. Elmondta,
hogy részt vettek már egy képzésen március 19-én Szabadbattyánban, de egy egyeáetés még
lesz a témával kapcsolatban március 28-án a fertőszentmiklósi régiós értekezlet keretében.
Tájékozlalta az elnökség és a felügyeló bizottság tagjait, hogy tervezetek állnak rendelkezésre
az elvégzend,ő munkához. A rendelet, az útmutató, valamint az eljárásrend kidolgozás alatt
áll. Igyekezett a szóbeli tájékoztatásokat is beépíteni az előterjesztésbe, mert a meghívó
mellékleteként kiküldött anyagokban azóta változások történtek. Osszefoglalta a HVS
felülvizsgálat célját, a munka soriin figyelembe veendő szempontokat, elóírásokat. Elmondta,



hogy a projektötlet gyujtés ismét fontos részét képezi a kiírások megalapozásának, és
r észletezte ennek tudnivaló it.

Figyelembe kell venni a Hvs felülviz sgálaíáía rendelkezésre álló rövid hatéLridőt, ezért
biztosan nem fog annyi javaslat beérkezni, mint korábban.
Beszámolt a munkaszervezet által tervezett további tevékenységekről, amelyek a Hvs
felülvizsgálat során valósulnak meg. Fórumok tartása, tájékoztatás egyéb kommunikációs
csatorniikon keresztül, adatgyújtés.
DÖnteni sziikséges rÓla, hogy felállításra kerüljön-e Tervezést Koordináló Csoport. A korribbi
felÜlvizsgálatok során ez megvalósult, azonban jelenleg csak aktualizálás történik a HVS-ben,
nem kÖtelezŐ a csoport megalakítása, a munkaszelvezet és az elnökség közösen is elláthatja
ezt a feladatot.

kérte az elnököt, hogy bocsájtsa szayazásra a kérdést. sütő kálmán javasolta, hogy ne
kerüljön felállításra Tervezést koordináló csoport, mivel az idő nagyon rövid, nem lesz
lehetőség plusz üléseket tarlani. Véleménye szerint a munkas zeívezet el tudja 1átni a feladatot,
az elnökség segitségével. Megkérte az elnökség tagjait, hogy kézfeltafiással jelezzék, hogy
egyetértenek-e a javaslattal.

ll2013, (III.27.) elnökségi hat.: A Vasi Órtorony Közhasznú Eg)esüleí etnöksége 1l
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy nem áltít fet Tervezést koordináló
csoportot a 20l3. Helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálata során, továbbá
megbízza a munkaszervezetet a teljes körű fetadat eltdtásával.

A szavazást követően Bors Eszter munkaszervezet vezető megkérte az elnökség tagjait, hogy
mondjak e1 a javaslataikat a pályazatiklirásokkal kapcsolatban.

A tagok egyenként ismertették elképzeléseiket, majd közösen megfogalmaaák, hogy a
korábbi évek gyakorlatát követve minél szélesebb ügyfelkör és támogatható tevékenység
bevonására kell tÖrekedni. A 201 1. évi LEADER támogatási körben meghirdetett vállalkozási
célú intézkedések körét bővíteni szükséges, amenrryiben a rendeleti feltételek erre lehetőséget
adnak. Nem szükséges külön kis értékű fejlesztésekre irányuló intézkedéseket meghirdetni,
azok céllai megfogalmazhatóak egy váilalko zási célú intézkedésben is.
Kisebb forráskeret biztosításával az idei évben is fontos lenne a rendezvények támogatását
biztosítani, a térség szempontjából kiemelten hasznos események vonatkozásában.
Turisztikai szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban a jelenlévők jelezíék, hogy az új Hvs
mindenképpen nyissa meg az ez kányú törekvések számara is a lehetőséget.
Több korábbi célterület esetén jeleáe a statisztikai adatok megismerése után az elnökség,
hogy nem indokolt a jelen körben történó meghirdetéSe. Ide értendő a Köaisztasági fiirdők és
mosodák lótrehozása, múködtetése, a Rendezett helyi portak és udvarok. A további
célterÜletek esetében is javasolt az összevorrás, egyszerűsítés. Egy turisztikai célú intézkedés,
egy vállalkozási célú intézkedés és egy közösségi célú intézkedés kerüljön meghirdetésre,
amennyiben ez ésszerúen megvalósítható.



kohuth Miklós felvetése szerint meg kellene próbálni a tematikus térsógfejlesáésben
gondolkodni, Az elnök és a munkaszervezet vezető is egyetértett a kezdeményezéssel, és
jelezték, hogy ha ebben a rövid tervezési időszakban erre már nem is lesz lehetőség, a
következő programozási ciklust mindenkóppen így törekszenek koordinálni,
A maximális támogatás intenzitás kapcsán a meglévő 245 milliő forint figyelembevételével
10-15.000.000 Ft közötti maximális támogatási összeg meghirdetése javasolt. A minimális
támogatási összeg megegyezhet a rendelettervezet előírásaival, tehát 200.000 Fttal.
Bors Esáer kérte, hogy amerrnyiben további javaslataikat is szeretnék megosztani a
munkaszervezettel, a következó napokban ezt e-mailben is megtehetik.
sütő kálmán jelezte, hogy ki kellene jelölrri a következó elnökségi ülés időpontját is, amelyre
még a közgllés előtt sort kell keríteni, annak érdekében, hogy a kész intézkedések
véleményezhetőek, módosíthatóak legyenek. 2013. április 8-a, hétíbi idópont megfelelőnek
bizonyult a jelenlévők számára, ezért megegyeztek az elnökség ezen a napon 15 órára törlénő
összehívásában.

2. Napirendi pont: Helyi Bíráló Bizottság alapitásával kapcsolatos teendók

Bors EsZer elmondta, hogy amint az előző LEADER körben 2013-ban is kétkörös a kérelem
birá|at, ezért ismét HBB kell alakítani. Ismeftette az áltabJk ellátandó feladatokat, valamint
teívlzetl eljárásrendet. Az elnökségnek el kellene döntenie, hogy vállalja a HBB feladatait,
vagy pedig a teljes tagságból kíván HBB tagokat választani.
Az elnök megkérte a tagokat, hogy döntsenek róla, hogy egyetértenek-e az előterjesztésével,
amely szerint az elnökség vállalja ezt a feladatot ezúttal is.

2/201,3. (III.27.) elnökségi hat.z A Vasí Ortorony Közhasznú Egyesület elnöksége l1
ígen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úg,l dönt, hogy az elnökség tagiaiból alakítja meg a
Helyi Bíráló Bizottságot.

Sütő Kálmán kérte, hogy tegyenek javaslatot az ülés résztvevői a Bizottság elnöki és alelnöki
poziciőjára, valamint a tagok és póttagok tagok személyére vonatkozóan, figyelembe véve a civil és
vállalkozói szféra kötelező arányaira vonatkozó előírásokat.
Varga Gyula véleménye szerint, maradjon meg az elnökség felállása a HBB-n belül is, tehát Sütő
Kálmán legyen az elnök, Perl János pedig az alelnök. A többi tag egyetértett a felvetéssel, az érintettek
pedig elfogadták a jelölést.

Az elnök szavazásra bocsátotta a kérdést.

312013. (III.27.) elnökségi hat.: A Vasi Orlorony Közhasznú Eg,,esület elnöt<sége t I
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Helyi Bíráló Bizoftság elnöke Siltő
Kálmán, alelnöke Perl János. A Bizottság tagjai lesznek Stitő Kálmán (őnkormányzati
szféra), Perl János (önkormányzati szféra), Kránicz Ferenc (önkormányzati szféra),
Varga Albin (civil szféra), Pass Imre (üzleti szféra), Kohuth Miklós (civil szféra), és
Kovács Ferenc (üzleti s4féra), póttagai pedig Lakosi László (üzleti szféra), Varga
Gyula (cívil szféra), Varga Dezső (üzletí szféra), valamint Varga Károly Gyula (civil
szféra).



A 2.1z0l3. (ItI.27.), valamint a 312013. (IIL27.) számű elnökségi határozatok közgyúlés elő történő
beterjesztése szükséges, elfogadás céljából. Az elnökség egyhangú vállalása szerint a HBB üléseinek
ütemtervét a szükséges időpontra összeíllída és kőzzéteszi.

3. Napirendi pont: A vasi ortorony közhasznú Egyesület térségére készíthető helyi
energiastratégiára vonatkozó lehetőségek és elképzelések ismertetése

Bors Esáer elmondta, hogy résá vett 2013. februárban Budapesten a Vidékfejlesztési
Minisztériumban tatott energiastratégia képzésen, aho1 részletes információt kaptak a HAcs-
ok a helyi energiastratégiák elkészítésóvel kapcsolatban. Ennek sziikségességét a jövőbeni
több alapos forráskezelési rendszer indokolja, amelynek egyik lehetősége lenne a megújuló
energirák felhasználását, energiahatékonysági törekvéseket támogató alapokban való hasonló
koordinátori szerepkör, mint a jelenleg kezelt Európai Mezőgazdasági vidékfejlesztési Alap
esetében, További alapok is elérhetővé válhatnak majd a HAcs-ok száméra, egyelőre
azonban ez az, amellrőI Észletesebb tájékoáatást nyújtott a VM.
A felkészülés első lépéseit a stratégia elkészítése és a térség szereplőinek a felkészítése
jelenti. Ennek megteremtésére a HACS-nak támogatási fonás bevonására van sziiksége.

Amennyiben az elnökség egyetért abban, hogy részt kíván venni a több alap kezelésére
vonatkozó kezdeményezésben, ezáltal további működési és fejlesztési forrásokat kíván lehívni
a következő programozási időszakban, akkor ennek a szándéknak haíárózaítal töfténő
alátámasáása is indokolt.
sütő kálmán jelezte, hogy ez esetben arról is dönteni sziikséges, hogy egyetérl-e az elnökség
abban, hogy a projektek megvalósításának érdekében az egyesület utófinanszírozásos
konstrukció keretében nagyobb összegú várhatóarr 2-5 millió forint támogatásigényű -

pályázatot nyújtson be támogatási lehetőségekre. szóba jöhet a LEADER térségek közötti
egYüttműködéS, a LEADER tanulmányok (előterjesztésben részletesebben ismertetésre került
a terveáető kiírás), valamint az Magyar Nemzeti vidéki Hálózatnál hamarosan megnyíló
tanulmánykészítést támogató jogcím. A lehetőségek tanulmányozása, és a pályázatok
összeállítása az el-rrökség beleegyezését követően elkezdődik, a munka folyamatairól
folyamatosan beszámol a munkaszervezet.

4l20l3, (III.27.) elnökségi hat.: A Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület elnöksége } l
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozott róla, hogy további támogatasi alapok
kezelésében is részt kíván venni a jövőben, aminek érdekében előkészítő
tevékenységeket folytat. Az elnöluég meghatalmazza a munkaszervezetet, hog)l a
feladat ellátáshoz szükséges források megteremtésének érdekében táiékozódjon a
támogatási lehetőségekről, és nyújtson be pályázatokat.



4. Napirendi pont: Egyebek

sütő kálmán felkérte Bors Esztert, hogy mutassa be a következő, a HAcs saját projektjére

vonatkozó javaslatot. A munkaszervezet vezető elmondta, hogy felmerült a gondolat, hogy

érdemes lenne egy 2007 -2013-as ciklust záró, illetve egyben a 2014-2020-as időszakot

megnyitó rendezvény megszervezése a HACS területén.

A programban bemutatkozási lehetőséget kapnának a térség vállalkozásai, civil szervezetek

tevékenységei, a közösségi helyek és 1átványosságok, a vidékfejlesáési és egyéb témájú

előadások. Széles közönség megszólításával, jelentós összefogással valósulna meg a program,

amely bemutatja az elmúlt időszak eredményeit is, és a következő időszak kapcsolatépítési

kezdeményezése it ts megalap o zza.

A munkaszervezet előkészítheti a LEADER jogcímben az erre vonatkozó táLrnogatási

lehetőséget erre rendelet biztosít elŐÍrásokat -, amelyre 100% intenzitáS mellett, szintén

utófinanszírozásos konstrukció keretében pályázbatla a HACS. Minimum 2-3 millió forintos

költségvetéssel számol a munkaszervezet.

Az elnökség egybehangzó véleménye szerint jó kezdeményezés lehet a píograír!

mindenképpen támogatják a megvalósítását, azonban magasabb költségvetéssel indokolt

számolni, célszerű 5-6 millió forint forrást erre a célra biztosítani.

Az elnök megkérte a tagokat, hogy szavazással erósítsék meg támogatásukat.

5/2013. (||t.27,) etnökségi hat ; A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület elnöksége 1 l
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett dönt róla, hogl intézkedést állít össze a 2013. éyi

LEADER támogatási körben a HACS 82 települését érintő térségi rendezvényének

megvalósítósára.

Sütő Kálmán tájékozíatía az elnökség tagjait arról, hogy a közelmúltban megnyíltak a

nemzetközi együttmúködéseket támogató fonásalapok is. Az egyesület támogatási kérelmet

nyújtott be 3920 Euró költségvetés tervezettel az MNVH felhívásara. A projekt keretében

Horvát-Magyar tapasztalatcseíe program valósulna meg. Kohuth Miklós elnökségi tag vette

fel személyesen a kapcsolatot a horvátországi HACS képviselóivel, akik örömmel fogadtiik a

kezdeményezést.
Bemutatta a horvátországi HACS-ok helyzetét, a megalakulás folyamatát.

A program jelenlegi része a későbbi együttmúködést előkészítő látogatást foglalja magába.

Konkrét együtműködés kidolgozása a későbbiekben fog megtörlénni, amelyre további

páIyázati támogatás lehívása válik majd lehetővé. Az eredmény áprilisra várható_ A
részletekről aktuális információk birtokában be fog számolni.

Az elnökség az elhangzott információkat tudomásul vette.



sütő kálínán folytatva a megbeszélendő kérdések ismetetését, elmondta, hogy emelkedett az
egyesület hitelének alapkamata, amely növeli az egyesület műkodési költségei közótt nem
elszámolható kiadások összegét. Kevés az egyesület saját forrása, ezért törekedni kell a minél
alacsonyabb költségekre. Javasolta, hogy tárgyalásokat kellene kezdeményezni a
pénzntézettel az alapkamat korrekcidiára vonatkoóan. Amennyiben az elrrökség egyetért a
javaslattal, megkezdi az egyeáetéseket ez ügyben. A jelenlévó tagság egyhangúan támogatta
a kezdeményezést.

Az elnök megkérdeae a jelenlévőket, hogy van-e további kérdésük. Nem érkezett egyéb
kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz, így 1'7:20-kor bezáfta az elnökségi ülést.
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