Jegyzőkönyv,
amely készült 20l3. május 30-án, a Vasi Órtorony Közhasznú Eg,lesület
rendkívüli e lnö ks égi ülésén

Idópontja: 2013.május 30. 15:30
Helye: Nádasd, Múvelődési Ház, Vasút u. 7.
Jelen varrnak:
- 7 fo elnökségi tag szavazati joggal
- 1 fi munkaszervezeti tag taruícskozási joggal

perl János alelnök

köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy az elnökség
határozatképes, líko^alía a tagokat, anól, hogy sütő kálmán elnök egészségügyi problémák
miatt nem tud rész yenni az ülésen, ezért kérte, hogy vezesse le helyette az ülést. Majd
ismeftette 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, amelyet az elnökség egyhangúlag jóváhagyott,

Ezt követően felkérte Bors Esztet a jegyzőkönywezetésre, és felkérte pass Imre elnökségi
tagot ajegyzőkönyv hitelesítéséíe,melyet az elnökség egyhangú szavazással megerősitett,
Az elnökség megkezdte

l.

a napirendi pontok tárgyalását.

Napirendi pont: A 10212012. (X.1.) VM rendelet alapján benyújtott, IH által
jóváhagyott és előzetes támogatási rangsorba állitott Falumegújítás jogcím
kérelmeinek támogatásával kapcsolatos döntéshozatal

Az

ülést vezető ale]nök megkérte Bors Esztefi, hogy tájékoztassa az elnökség tagjait a

napirendhez kapcsolódó információkról.

Bors Esaeí elmondta, hogy a Falumegújítás jogcímben a rendelkezésre álló

forrás

263.803.965 forint, valamint a 2013. május 27-én tartott elnökség döntést követően
átcsopofiosított források Mikrovállalkozás jogcimről 3.141 .348 forint, Turisztika jogcimről
8.909,889 forint, tehát összesen 275.855.202 forint. A rangsorba állított 3l kérelem teljes
támogatásigénye 336.479.350 forint.

Az

elnökség élhet a központi keret terhére történő többlet forráskeret igénylésének
lehetőségével. A 1612013. (V.27.) elnökségi hatátrozat értelmébena munkaszervezet
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megigényelte a szükséges kiegészítő forrást, 73.552.877 forintot, amelynek köszönhetően
jelenleg rendelkezésre áll a teljes támogatásigény megítéléséhezszükséges forráskeret.
Bors Esáer elmondta, hogy még 3 kérelem vár ügyintézésre,írcítaz IIER ügyintézói felület
problémái miatt nem voltak lezárhatóak. Ezek még a későbbiekben rangsorba állitásta
kerülnek.

Az elnökség tagjai egyetéitettek abban, hogy az összes megfelelő, rangsorba állított kérelmet
támogatni kívánják, a minimális pontszám ként 75 pontot határoznak meg.

Perl János megkérte az elnökséget, hogy hozzanak hatarozaíoí arra vonatkozóan, hogy
forrásátcsoporto sítást kezdeményezik.

1712013, (V.30.) elnökségi hat.:

a

A

Vasi Ortorony Közhasznú Eglesúlet elnöksége 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a III. tengely
Falumegújítás jogcím rangsorba állítoU 31 db kérelménektámogatasa érdekében a

központi keret terhére tőbbletforrást ígényel,amellyel a
kötelezettségvállalás

2.

túmogatási

teljes összege 336,479.350 Ft. A minimális ponthatár 75 pont.

Napirendi pont: Egyebek

perl János jelezte, hogy amennyiben vannak aktuális kérdések,amelyeket meg kellene

beszélni, jelezzék a tagok.
Mivel egyéb kérd,és, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így 15:50-kor bezárta az
elnökségi ülést.
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