Jegyzőkönyv,
amely készült 20l3. május B-án, a Vasi Óftorony Közhasznú Egyesület
elnőkségi ülésén

Időpontja: 20l 3.május 8, 13:00
Helye: Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület Munkaszervezete Körmend, Rákóczi F. u. 38.
Jelen vannak:

- 8 íó elnökségi tag szavazali joggal
- 1 fő felügyelő bizottsági tag
- 1fi munkaszervezeti tag tanácskozási

joggal

sütő kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket elmondta, hogy a Helyi vidékfejlesztési
Stratégia felülvizsgálatához kapcsolódó LEADER Intézkedési terv elókészítésemiatti
egyeztetés céljából került összehívásra az elnökség. Megállapította, hogy az elnökség

határozatképes, majd ismettette a napirendi pontokat.

kérle a tagokat, amennyiben van a napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, azt íegyék
meg. Nem érkezett javaslat, ezérl elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi

pontokat, alnelyet az elnökség egyhangúlag jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors Esáert a jegyzőkönywezetésre, és felkérte Pass Imre alelnököt

jegyzőkönl,w

a

hitelesítésére,melyet az elnökség egyhangú szavazással megerősített.

Az elnökség megkezdte

1. Napirendi

a napirendi pontok tárgyalását.

pont: A 2013 . évi LEADER Intézkedésekpontosítása

Az elnök megkérte Bors Esztert, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést.
Bors EsZer elmondta, hogy a Közgyűlésen elfogadott LEADER Intézkedésiterwel

kapcsolatban javításokat szükséges tenni a VidékfejlesztésiMinisztérium által jelzettek
alaPján. A Közgyúlés felhatalmazása alapján ezeknek a módosításoknak a végrehajtásáLra az
Elnökség jogosult. A kiosztott előterjesztést ismertetve elmondta, hogy az egyes
intézkedésekben pirossal jelölésre kerültek a módosított részek.
Tájékoztatta a jelenlévőket anól. hogy a változtatások lényegébennem módosítják jelentősen
a pályázati lehetőségeket, mindössze pontosítják azokat.
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Részletesen kifejtette, hogy milyen változtatásokat építettbe a munkaszetvezet
munkatársaiva1 egyeztetve (ajegyzőkönyv mellékletét képező elóterjesztés alapján):

a vM

l. Intézkedés: I(özösségi kezdeményezések támogatasa
,,1.3, HVS intéZkedéS leírása" és az ,,1.4. Fogalom magyarázat' pontok esetében
kiegészítésrekerült a korábbi szöveg, annak érdekében, hogy az ügyfelek számára
egyértelmű legyen a támogatható tevékenységek köre.
,,1.5. Támogatási klitériumok" pontban beépítésrekerült egy új feltétel, amely az
Intézkedésmás jogcímekről való lehatárolását biztositja. A pályázat keretében
kötelező jelleggel marketing tevékenység, rendezvény, vagy képzésmegvalósítása
szükséges,
4. Intézkedés: Térségirendezvény megvalósítása

-

Pontosításra került a ,,4.3. HVS Intézkedés leírása" pontban a támogatható
tevókenységek köre, amellrrek értelmébenbeépítéslekerült, hogy 1-3 napos
rendezvényekre lebet pályázatot benyújtani. Továbbá a program HAcs általi

megvalósításának indokoltsága került kifejtésre.

Hozzátette, hogy a fentieken túl minden intézkedés vonatkozásában javításra került az érintett
ÜgYfelkör a rendeletben szereplő megnevezéseknek megfelelően. Tartalmi váIíozást ezek a
javítások nem okoZak.
SÜtő Kálmán kérte a tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak róla, hogy az intézkedéseket
elfogadjak-e a javasolt módosításokkal.

10/2013, (V,08.) elnökségi hat.: A Vasi Órtorony Közhasznú Eglesület elnöksége 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úg,, dőnt, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
LEADER Intézkedési Tervének módosításait az előterjesztés alapján elfogactja.

2.

Napirendi pont: Egyebek

HAcs által nemzetkőzi egytittműködésre
benyújtott pályázaI eredményéről egyelőre nem érkezett információ, Elmondtá továbbá, hogy
a teflr'ezett energetikai tanulmány elkészítéséhezremélt tanulmány kiírás nem jelent meg,
bizonytalan a közeljövőben történő meghirdetése is, ezért egyéb lehetőségeknek néz uíárr- a
munkaszervezet.
sütő kálmán tájékoztatta a tagokat arról, hogy a
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Az elnök megkérdeae az ülés résztvevőit, hogy

van-e további kérdésiik.Mivel egyéb kérdés,
hozzészőlás nem eíkezett a napirendi ponthoz, így 13:40-kor bezrárta az elnökségi ülést.
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Melléklet: Előterjesztés - LEADER Intézkedésterv
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