
Jegyzőkönyv,
amety készült 20I3, április 8-án, a Vasi Óftorony Közhasznú Egyesütet

elnökségi ülésén

Időpontja: 2013.április 8. 15:00

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

Jelen varrrrak:

- 7 fo elnökség i tag szavazati 1ogga|
- 2 fo felügyelő bizottsági tag
- 2 íó munkaszervezeti tag tanácskozási joggal

sütő kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket elmondta, hogy a Helyi vidékfejlesztési
Stratégia felülvizsgálatához kapcsolódó egyeztetés céljából került összehívásra az elnökség.
Megállapította, hogy az elnökség hatarozatkepes, majd ismerlette a napirendi pontokat.

Kérte a tagokat, amennyiben van a napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, azt tegyék
meg. Nem érkezett javaslat, ezért elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi
pontokat, ame|yet az elnökség egyhangúlag jóváhagyott.

Ezt követóen felkérte Bokor Annamáriát a jegyzőkönywezetésre, és felkérte pass Imre
alelnököt a jegyzőkönyv hitelesítésére, me|yeí az elnökség egyhangú szavazással
megerősített.

Az elnökség megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.

1. Napirendi pont: Tarrácskozás a 2013. évi LEADER támogatási kör tervezett
intézkedéseiről

Az elnök megkérte Bors Esáert, hogy ismertesse a napirendi ponthoz taftozó előterjesztést.
Bors Eszter elmondta, hogy az előző elnökségi elhangzottak és a következók figyelembe
vétele mellett kerültek kialakitásra az intézkedések:

A HVS felülvizsgálat célja az, hogy az előző felülvizsgálat őía tapasztalí változásokra és
pályáző}, igényekre, pályázati eredményekre építhessen a HACS. A tapasztalat szerint
közösségi célú fejlesztések igénye szinte végtelen. Településenként 3-4 közösségi hely, terek,
parkok, templomok, pályák, nevezetességek, stb. vámak felujításra.
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A korábbi években meghirdetett LEADER ,,Közösségi helyek és szolgáltatások fejlesztése"
elrrevezésű célterület széles lehetóséget biáosított két körben is, viszonylag nagy forráskeret
mellett a fejlesztésekre. Azonban ezeknek a fejlesztéseknek a kitalálása sok esetben úgy
kezdődötí, hogy a település szereplői megkeresték azokat a helyeket, épületeket, amelyeket
fel kellene újítani, aáan később kitalálták a hasznosítás módját.

Az utolsó támogatási körre készülve, ezzel az erősebb helyi döntéshozatallal felruházva és a
szűkös forráskeretet figyelembe véve érdemes megfordítani a gondolkodást. Ismerve az
Európai Unióban és az országon belűl jellemző tendenciákat, irányokat, valamint a
telepÜlések fejlesztési igényeit és az elmúlt években megvalósított projektjeit, javasolhatunk,
megnevezhetünk prioritásokat, elvár1 közösségi kezdeményezéseket. Ezekhez a
prioritásokhoz igazodva érdemes elkezdenie a projektgazdának és a munkaszervezetnek
közösen gondolkodnia.

Célszerú az elképzeléseket már a tervezés fázisában az akciócsoporltal egyeáetni, hiszen az
ügyfel érdeke is, hogy már az elején ismerje az elvárásokat. Tudatosabb tervezós szükséges
amiatt, hogy elkerülhető legyen a négy-ötszörös túljelentkezés, ami jelentős emberi erőforrást
igényel a feldolgozás során, valamint a pályazók számára is felesleges költséget,
energiaráfordítást jelent.

Továbbá ösztönözni sziikséges, hogy kezdjenek valóban együtt gondolkodni a települések
szereplői is. A munkaszervezet javaslata ennek érdekében, hogy ebben az utolsó körben
válasszák ki azt az 1-2 kiemelten fontos, és megvalósítható célt, amit most megpályáznak.
Mindez a kisebb települések esélyhez jutását is növeli. A korábbi pontozásos érlékelés során
kevés vállalást tudtak tenni a kisebb, illetve alacsonyabb költségvetésből gazdálkodó
szervezetek, ezért a nyerési esélyeik csekélyek voltak, amit a korábbi körök tapasztalatai is
igazolnak. A jelenlegi körben kevés a forrás, ezérl szigorubb lehatarolás szükséges a hatékony
és ésszerű forrásfelhasználás érdekében. Az új kiírásnál LEADER-szerűbb pTojektekben
gondolkodott a munkaszervezet.

A vállalkozási célú fejlesztések esetében pont az ellenkezője a cél, azaz, hogy megnyíljon a
lehetőség minél több pályinó. Természetesen itt is elvárások a LEADER alapelvek, amik
talán markánsabban is megjelennek, mint korábban. Ú3 feltétel például, hogy tegye helyben is
elérhetővé szolgáltatásait a vállalkozás, és mutassa is be őket, továbbá, hogy aktívabban
működjön együtt a HACS-csal.

A térség összefogásának, bemutatásának érdekében az előző ülésen ismerletett
programjavaslat is kidolgozásra került intézkedés formájában. A HACS saját pfojektjeinek
jóváhagyása a teljes HBB tagság együttes támogatásával, valamint MVH általi
kérelemfeldolgozással valósulhat meg.

Az intézkedések részletes ismerletését megelózóen beszámolt a tervezés másik fontos alapját
képező tényezőről, a rendelkezésre álló fonáskeretről.

Elmondta, hogy LEADER támogatások meghirdetésére rendelkezésre álló szabad forrás:
245.520.8'7 6Ft. Az előző évek eredményei alapján a GF arány: 22,80Á, amellmek
következtében gazdaságfejlesztésre fordítandó: 1 5 1 .390.567Ft, szolgáltatásfejlesztésre
foídítható : 94. 1 30.30gFt.
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A résztvevők megkezdték az intézkedések pontonkénti megbeszélését. (Előterjesztés
mellékletben: LEADER intézkedési terv)

1. intézkedés:
Bors Esáer megismétli, hogy igazi LEADER-szerű projekteket szeretnének kezdeményezni,
majd rószletesen bemutatta az intézkedésí, és egyes pontjait.
Kérte, hogy mindenki jelezze az észrevételeit, kérdéseit.
Az intézkedés leírásával kapcsolatban nem érkezett kifogás.
sütő kálmán a támogatási kritériumokhoz kapcsolódóarr elmondja, hogy a nem túl magas
fejlesztési forrás keret miatt valamilyen módon korlátozni kellene a benyújtásra kerüló
pá|yázatok számát, szertnte jó megoldás lehet, ha településenként egy pá|yazó nyújthat be
kérelmet, Egyetért vele, hogy mar önkormányzati szinten is hasznos, ha megbeszólik a
települések szereplői, hogy ki nyújtson be pályázatot,
Csák Tamás felvetése szerint már ott helyi szinten egl,rnásnak esnének az emberek.
perl János meglátása, hogy nem okoz gondot helyi szinten a döntés, ez egy elfogadható
javalat.

varga Albin elmondta, hogy Gencsapátiban már a Falumegújítás és vidéki örökség
megnyitásakor igy za1lott a pá|yázatbenyiltás, és működőképesnek bizonyult. Ettől
fiiggetlenÜl valÓban vet fel problémákat az intézked,és, amennyiben az értinettek között nem
megfelelő a kommunikáció.
Bors Eszíer hozzáfiiae, hogy közösségépítés is a cél, ösztönözni kell az együttműködést.
perl János kérdésként vetette fel, hogy mi van abban az esetben, ha valamely településen az az
egy kiválasztott szeívezet mégsem tudja megvalósítani a fejlesztést. Bors Esztel
megválaszolva a kérdést elmondta, hogy a HBB eljárásrendben kellene erre vonatkozóan
megoldást kínálni, mer1 intézkedés szintjén bonyolult lenne tartalék szereplőkre engedélyezést
előírni.
Az elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy nem érdemes a még szélesebb esélyegyenlőség
érdekében alacsonyabb támogatási keretet meghirdetni, mert nagyon felaprózódnának a
támogatások, Az elnökség a javasolt támogatási keretösszegeket elfogadia.

csák Tamás Felügyelő Bizottsági elnök egyéb elfoglaltságaira hivatkozva elhagya az ülést.

A támogatási kritériumokhoz kapcsolódóan sütő kálmán felhílta a figyelmet, hogy komoly
felelósség lesz a HBB-n, mert eddig az MYH és a VM előírásai szerint történt abtrálat, igy oíí
nem volt semmiféle szubjektivitás, itt viszont van, mert költséghatékonysági és tarlalmi
ellenőrzést is végez a HBB. Bors Eszter hozzátette, hogy azonban komoly segitség az igyfé|
számára, hogy a HBB észrevételeit követően átdolgozhatja és ismét benyújthatja javaslatát,
tehát nem esik el a támogatási lehetőségtől.

A munkaszervezet vezető jelezte, hogy a források tervezhetőségének érdekében és projektek
mielőbbi megvalósíthatósága céljából jó lerrne egy bizonyos tempót diktálni, aminek a
céljából a HBB támogató határozatának kiállítása és a kérelem benyújtása között eltelhetó
időre javalatot is tettek az intézkedésben. A jelenlévók egyetérlettek a javaslattal.
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Rendezvény, képzés és marketing kiadások esetében sütő kálmán jeleáe, hogy bonyolult a
kiírás, próbáljunk ésszerűsíteni rajta, kerüljenek be a képzések is a 30%-os korlát alá.
Továbbá pontosítani sziikséges, hogy mit értünk a teljes projekt alatt. Boís Eszter vá|asza
szeriní az elszámolni kívánt teljes kiadást. sütő kálmán kérte, hogy akkor a szövegezés ennek
megfelelően kerüljön javításra. A tagok egyetértettek vele.

sütő kálmán kérte a tagokat, hogy kézfeltart ással szavazzanak róla, hogy az intézkedést
elfogadják-e a javasolt módosításokkal.

6/2013. (IV.08.) elnökségi h^t.: A I/asi Ortorony Közhasznú Eglesület etnöksége 7

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett ugl dönt, hogy a Helyi Vidéltfejlesztési Stratégia
LEADER Tervének részét kepező ]. intézkedést: (Kazösségi kezdeményezések
támogatása) az előterjesztés alapjón az olábbi módosííásokkat fogadja el és javasolja
közgyűlé s e lé lör t én ő b ete rj e s zl é sre :

1.5. Támogatásikfitériumok:
2. kritérium javaslat: A Helyi Bíráló Bizottság ielen intézkedés keretében
településenként legfeljebb két szervezet projektjavaslatát támogatja. Önkormányzat
pályázó esetén a támogató nyilatkozat megszerzéséhez a fejlesáés megvalósításáról
szóló képviseló testületi haíározat, egyéb pályázó esetében a települési önkormányzat
hivatalos képviselőjének támogató nyilatkozata szükséges.
Módosítoft kritérium: A Helyi Bíráló Bizottság jelen intézkedés keretében
településenként legjfeljebb egy szervezet proj ektj avas latát támogatja, Önkormányzat
pályázó esetén a tdmogató nyilatkozat megszerzéséhez a Jbjlesztés megvalósításáról
szóló képviselő testületi határozat, egyéb pályázó esetében a települési önkormányzat
hivatalos képviselőj ének támo3ató nyilatkozata szükséges,
7. kritérium javaslat: Kizarólag rendezvény, marketing vagy képzés megvalósításara
és kapcsolódó 2000. évi C Törvény 80.§ (2) bekezdése szerinti kis értékú eszközök
beszerzésére vagy kizárő|ag ezek kombinációjára irányuló pályázat nem támogatható.
Rendezvény kiadásokra az intézkedésen belül legfeljebb a teljes projekt 3\%o-ának
megfelelő, de maximum 1.000.000 Ft összegú támogatás vehető igénybe. Képzés
kiadásokra az intézkedésen belül legfeljebb 1.000.000 Ft összegú támogatás vehető
igénybe. Marketing kiadásokra az intézkedésen belül legfeljebb 500.000 Ft összegű
támogatás vehető igénybe.
Módosítoft kritérium: Kizárólag rendezvény, marketing vagl képzés megvalósítására
és kapcsolódó 2000. évi C Tönény 80 § (2) bekezdése szerinti kis értékű eszközök
beszerzésére vagy kizárólag ezek kombinációjára irányuló pályázat nem támogatható.
Rendenény és képzés kiadásaira együttesen az intézkedésen belül legfeljebb a teljes
elszámolni kívánt kiadás 3)%o-ának megt'elelő, de maximum 1.000.000 Ft összegű
támogatás igényelhető. Marketing kiadásokra az intézkedésen belül legt'eljebb 500.000
Ft összegű támogatás igényelhető.
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Varga Albin a szavazást követően egyéb elfoglaltság alrahivatkozva lávozott.

2. intézkedés
A tagok áttanulmányozás ut.ín megosáották észrevételeiket. Varga Dezső jelezte, hogy az
intézkedés leírását pontosítani kellene az a|ábbiía: Támogatás vehető igénybe vállalkozási
tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzéshez, iníiastruktura- és
telephelyfejlesztéshez, marketing költségekhez és a fejlesztés által érintett tevékenységet
bemutató rendezvényhez, valamint egyéb költségekhez, amennyiben a projekt a pályázó
jövedelemtermelő- vagy a közösségér1 nyújtott tevékenységének fejlődését, vagy új
vállalkozások piacra jutását illetve a vasi Órtorony közhasznú Egyesület tagtelepülésein a
szolgáltatások helybeni elérhetőségét segíti elő. A fejlesztéssel érintett tevékenység
megismertetése céljából a pályázó marketing tevékenységet fo$at vagy rendezvénl valósít
meg.

A jelenlévők egyetértettek vele.

Sütő Kálmán szerint a marketing költség klitériuma nem megfelelő. Javaslata szerint vagy
legyen lehetőség önállóan is pályazni rá, vagy épüljön be százalékos korlát is a kiírásba.
A munkaszervezet vezető jelezte, hogy a kisebb, nem eszközigényes vállalkozások
támogatása, piacra jutása szempontjábó1 fontos, hogy el tudjanak érni marketing támogatást,
nem célszerű eú nagy értékű eszközbe szerzéshez, vagy egyéb tevékenységhez kötni. Nagyon
fontos, hogy erre megfelelő arányt fordíthassanak a vállalko zások. Az intézkedés kötelező
marketing vagy rendezvény tevékenységet is előírt, ezért mindenképpen biztosítani szükséges
rá keretet.

varga Dezső érdeklődését fejezte ki a korábbi vállalkozási páIyázaíok eredményeivel
kapcsoaltban. A munkaszervezet vezető elmondta, hogy ha a pályázői aktivitás megfelelő,
akkor a gazdasági környezet vá|tozása, vagy a bürokratikus rendszer bonyolultsága, és ineális
elvárásai, vagy hiánypótlás korlátozása miatt kiesnek az ügyfelek ebből a körből.
korábbi években nem volt lehetóség nagyobb mértékű marketing költségek elszámolására,
pedig igény lenne rá.

Sütő Kálmán javaslata szerint legfeljebb az elszámolni kívánt kiadás 5O%o-ának, de maximum
2.000.000 Ft mértékéig váljon támogathatóvá a marketing kiadás. A tagok eglértettek vele.

Az elnök megkérte az elnökség tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy egyetérlenek-e a
javaslatokkal.

7/2013. (IV.08.) elnökségi hat.: A Vasi Ortorony Közhasznu Eglesület elnöksége 6
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Helyi VidéI{ej lesztési Stratégia
LEADER Tewének részét képező 2. intézkedést: (Helyben elérhető szolgáltatások
színvonalának javítása és bővítése) az előterjesztés alapján az alábbi módosításokkal

.fogadia el és javasolja kazgyűlés elé történő beterjeszíésre:

EUrópai Mezógazdasági Vidéklejlesztési Alap:
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Intézkedés leírása javaslat: Támogatás vehető igénybe vállalkozási tevékenység
ellátásához szükséges eszközbeszeruéshez, infrastrukfura- és telephelyfejlesztéshez,
marketing költségekhez, a fejlesztés á|tal érintett tevékenységet bemutató
rcndezvényhez, amennyiben a projekt a pályázó jövedelemtermelő- vagy a
közösségért nyújtott tevékenységének fejlődését, új vállalkozások piacra jutását segíti
elő olyan szolgáltatások által, amelyek a vasi Órtorony közhasznú Egyesület
tagtelepüléseinek lakossága számíra helyben is elérhetőek. A fejlesztéssel érintett
tevékenység megismertetése céljából a pályáző marketing tevékenységet folyat vagy
rendezvényt valósít meg.

Módosííott kritérium: Támogatás vehető igénybe vállalkozási tevékenység ellátásához
szükséges eszktjzbeszelzéshez, infrastruktura- és telephelyfej lesztéshez, marketing
költségekhez és a fejlesztés által érintett tevékenységet bemutató rerulezvényhez,
valamint egléb koltségekhez, amennyiben a projekt a pályázó jövedelemtermelő- vag|l
a közösségért nyújtott tevékenységének fej lődésél, vagy új vállalkozások piacra jutását
illetve a vasi Órfurony közhasznú Egyesület tagtelepülésein a szolgáltatások helybeni
elérhetőségét segíti elő. A fejlesztéssel érinteít tevékerrység megismertetése céljábót a
pályázó marketing tevékenységet folytat vagl rendezvényt valósít meg.
7. Támogatási kritérium javaslat: Marketing kiadások az intézkedésen belűl
önállóan nem támogathatóak és legfeljebb 2.000.000 Ft összegű támogatás vehető
igénybe erre a célra.

Módosítoft kritérium: Marketing kiadások az intézkedésen belül önállóan nem
támogathatóak és legfeljebb a teljes elszámolni kívánt nettó kiadás 509ó-ának
meg/blelő, de maximum 2.000.()()0 ft asszegű támogatás ígényelheíő erre a célra.

3. intézkedés
Az áttanulmányozást követően az elnök megkérdezte, hogy 1fő foglalkoztatásának
előírásával mindenki egyetért-e. véleménye szerint a maximum 6 fős szálláshelyen maximum
100 nap/éj kihasználtság mellett telt ház esetén sincs lehetőség 1 fo teljes munkaidős
foglalkoztatottra. Javaslata szerint 5 millió feletti esetén munkahelymegőrzést varjunk el.
Továbbá javasolja a marketing költségeknél ngyanazt a megszodtást bevezetni. mint a 2.
számú intézkedésnél.
A tagok eg}téftettek a felvetésekkel.

Az elnök megkérte az elnökség tagjait, hogy kézfeltarlással je|ezzék, hogy egyetértenek-e a
javaslatta1.

8/2013. (Iv.Os,) elnökségi hat.i A llasi Órtorory Közhasznú Egllesület elnőksége 6
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgl dönt, hogy a Helyi vidél{ej lesztési stratégia
LEADER Temének részéí képező 3. intézkedést: (Vicléki turisztikai
szolgáltatásfejlesztés) az előterjeszíés alapján az alábbi módosításokkal -fogadia el és
javasolja kazgyűlés elé történő beterjesztésre :

Európai Mezőgazdasági Mdékfejlesztésí Alap;
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6. Támogatási kritérium javaslat: 5-10.000.000 Ft közötti támogatás esetén a
páIyíaő vállalja, bogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjában
meglévő munkahelyek számáí a kötelező múködtetési időszak alatt fenntarlja.
10.000.000 Ft feletti támogatás esetén a pályáző vállalla, hogy az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásának időpontjára legalább l fo teljes munkaidőben foglalkoztatott
(beleéftve az önfoglalkoztatás lehetőségét is), számara új munkahelyet létesít, amelyet
a kötelezó működtetési időszak alatt fenntart.

Módosított krilérium: 5,000.000 Ft feleUi támogatás esetén a pályázó vállalja, hogl
az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjában meglévő munkahelyek számát
a kötelező műkódtetési időszak alatt fenntartja. A vállalások teljesítése éyente, a
monitoring benyújtásakor kerül ellenőrzésre.
8. Támogatási kritérium javaslat: Marketing kiadások az intézkedésen belül
önállóan nem támogathatóak és legfeljebb 2.000.000 Ft összegű támogatás vehető
igénybeer.eacélra.
Módosított kritérium: Marketing kiadások az íntézkedésen belül önállóan nem
támogathatóak és legfeljebb a teljes elszámolni kívánt nettó kiadás S}oÁ-ának
megfelelő, de maximum 2.000.000 Ft összegű támogatás igényelhető erre a célra.

4. intézkedés:

A jelenlévők a részletes áttanulmányozás után nem tettek fel kérdéseket. Varga Dezső
elmondta, hogy nagyon fontos lenne egy komplex kiadvány elkészítóse, ennek a projektnek a
során kellene megvalósulnia. BorS Eszter elmondta, hogy ezt mindenképpen teíYezte a
munkaszervezet.

Az elnök megkérte az elnökség tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy egyetértenek-e a
javaslattal.

9/2013. (IV.08.) elnökségi hat.: A Vasi Ortorony Közhasznu Egyesület elnőksége 6
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úg,l dönt, hogy a Helyi Vidélcfejlesztési Stratégia
LEADER Tenlének részét képező 1. intézkedést: (Térségi rendezvény megvalósítása)
az előterjesztés alap.jánfogadja el és javasolja közglűlés elé töl.ténő beterjesztésre,

2. Napirendi pont: Egyebek

A munkaszervezet vezető emlékeztetette a jelenlévőket az előző ülésen megválasztott HBB
tagság összetételéről, amely a következő közgyűlésre kerül előterjesztésre:

312013. (III.27.) elnökségi hat.| A l/asi Ortorony Közhasznú Egyesület elnöksége l }
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgl dönt, hogy a Helyi Bíráló Bizottság elnoke Sütő
Kálmán, alelnöke Perl János. A Bizottság tagjai lesznek Sütő Kálmán (önkormányzati
szféra), Perl János (önkormányzati szféra), Kránicz Ferenc (önkormányzati szféra),
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Varga Albin (civil szféra), Pass Imre (üzleti szféra), Kohuth Miktós (civil szféra), és
Koyács Ferenc (üzleti szféra), póttagjai pedig Lakosi Lásztó (üzleti ,4ari1, tl*ga
Gyula (civil szféra), Varga Dezső (üzleti szféra), valamint Varga Károly Gyuta ftűil
szíéra).

Majd elmondta, hogy a 2013. március 27-i elnökségi ülésen ismertetett helyi energiastratégia
készítésével kapcsolatos elkepzelések az aktuális információk szerint a LEADER
támogatások keretében nem valósíthatóak meg. A VM nem yáltoztat a LEADER rendelet
előírásain, amelyek szerint legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás vehető igénybe 80%-os
intenzitás mellett erre a célra. Az MNvH által meghirdetésre kerülő Tanulmány jogcím
hamarosan megnyiló lehetőségei keretében lehetséges pá|yézatot benrujtani. (100%
intenzitás, maximum 2.500.000 Ft trámogatás).

Az elnök megkérdezte az ülés résztvevőit, hogy van-e további kérdésiik. Mivel egyéb kérdés,

Bokor Annamária
Jegtzőkönywezető

Melléklet: Előterjesztés - LEADER Intézkedés terv
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