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Jegyzőkönyv,
amely keszült 20l3, szeptember 30-án, a Vasi Óríorony Közhasznú Eglesiileí
elnölaégi ülésén

Időpontja: 2013. szeptember 30. 10:00
Helye: Körmend, Rákóczi F. u. 38. munkaszervezeti iroda
Jelen varrnak:

-

7 tö elnökségi tag szavazati
1

joggal

fo munkaszervezet vezető tanácskozási joggal

Sütő Kálmán elnök köszöntötte

a

jelenlévőket, megállapitotta, hogy

az

elnökség

határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.
Jelezte, hogy a 2013. szeptember 19-i közgyrilésen hozott döntések értelmében az elnökség
feladatait továbbra is ugyanazok a személyek látják el. Az elnököt, személyében a közgyúlés
megválasáott4 azonbut az alelnökök újraválasztása az elnökségi ülésen belül indokok. Új
napirendi pont felvételétjavasolja, az alábbiak szerint:

Napirendi pont: Alelnökök vá|aszlása az egyesület elnökségében
A napirend előrehozott tárgyalása szükséges.

Kérte a tagokat, amerrnyiben van a napirendekhez kapcsolódóan egyéb javaslat, azí tegyék
meg. Nem érkezett javaslat, ezórt elfogadásra javasolta az ismertetett napirendi pontokat,
amelyeí az elnökség egyhangúlag jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors Esztert a jegyzőkönyvvezetésre, és felkérte Varga Gyula elnökségi
tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére,melyet az elnökség egyhangú szavazással megerősitett.

Az elnökség megkezdte

1. Napirendi

a napirendi pontok tárgyalását.

pont: Alelnökök

választása az egyesület elrrokségében

Az elnök megkérdezte a tagokat, hogy egyetértenek-e vele, hogy ugyanazon elökségi tagokat
erősítsék meg poziciójában, akik az eddigi időszakban is ellátták a feladatokat. Alelnöknek
javasolja Perl Jánost, Pass Imrét, valamint Kránicz Ferencet. Megkérdezte a jelölteket, hogy
vállalják-e a megbizást. Az érintettek egyenként nyilatkoztak arról, hogy vállaljak a
megbízást.
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A jelenlévők szayaztak az alábbiak szerint.

A

2013. szeptember 19-í kazgyűlési döntés követően megalakult elnökség alelnöki
pozícióiba az alábbi személyek kerültek megválasztásra:
2012013. (IX,30.) elnökségi hat,z A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesiilet elnöksége 6
igen, 0 nem, I tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy alelnöknek választja
Perl Jánost.
21l20l3. (IX.30.) elnökségi hat.: A Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület elnöksége 6

igen, 0 nem, ] tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hog,l alelnöknek választja
Kránicz Ferencet.
2212013. (IX,30.) elnökségi hat,z A Vasi Órrorony Közhasznú Eglesület elnöksége 6
igen, 0 nem,
Pass Imrét.

] tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy alelnöknek választja

Sütő Kálmán gratulált az érintetteknek.

Az elnökség

áttért a 2. napirendi pont tárgyalására.

2. Napirendi

pont: A III. tengelyes turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím
előkészítésévelkapcsolatos döntéshozatal

Az elnök megkérle Bors Esztefi, hogy tájékoztassa az elnökséget a napirendhez kapcsolódó
információkról. A munkaszerve zeívezető elmondta. hogy az IH lehetőséget biztosit a
varhatóan ez év októbeíében meghirdetésre kerülő Turisáika jogcím értékelési
szempontrendszerének véleményezésére,átalakitására, amell,rrek a határideje 20l3. október 9.
Az értékelőíáblétkat az elnőkség tagjai is láthatják a kinyomtatott előterjesztésen. Kérte, hogy
közösen haladjanak végig az egyes értékelésiszempontokon és döntsön az elnökség a

szükséges váltoaatásokról.

Az

útmutatás szerint

az

értékelésiszempontok nem

változtathatók: számuk nem csökkenthetó, nem is növelhetó, szövegezésük nem változtatható,
kivéve a HVS_hez való illeszkedés szempont esetében. Ott új szempontot is megfogalmazhat

az

elnökség.

Az

egyes szempontok pontszámai változtathatók,

le is

nullázhatók. A

szempontrendszerek blokkjainak maximum pontszámai viszont nem váltoáathatók.

Továbbá döntést szükséges hozni a vasi órtorony kHE múködési területén igénybe vehető
felső tiimogatási összegről. A rendelettervezet alapján az országosan biztosítható legmagasabb

támogatási összeg 35 millió Ft. A rendelet keretfeltételei nem váltoZak, kisebb módosítások
várhatóak a jelenlegi körben. A rendelkezésre álló fonások a III. tengelyes fonásokkal
kapcsolatban az utolsó tájékoztatást 2013.07.31-én kapta a munkaszevezet a beszámoló

felületen keresztül. Az akkori, valamint a korábbi tájékoztatások alapján elmondható, hogy
megközelítőleg 150 millió Ft ál1 rendelkezésíea négy jogcímen. A VM-mel történt egyeztetés
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során szóbeli tájékoztatást kapott a munkaszervezet arról, hogy ennek a meglévó forrásnak
teljes mértékben turisztika jogcímre történő átcsoportositására lehetőség lesz. A pontos
forrásokkal kapcsolatos tájékoztatást a hét folyamán küldik meg. A munkaszervezetnek
tudomása van további visszamondott forrásokról, amelyek átvezetése azonban még nem
történt meg, nem szerepel a fent említett forráskeretben. Ezek növelni f,ogják a rendelkezésre
álló keretet. Azt azonban nem lehet megmondani, hogy milyen összeggel kell számolni ezek
esetében. A tényleges visszaérkező forrás a kifizetési kérelmek ügyintézésétől fiigg, amellre a
munkaszervezetnek csak közvetetten, az ügyfelek beszámlóin keresZül van rátátása.
Elmondta tovább á, hogy az előző turisztika körben nagyon változó volt az országos megoldás
a maximálisan igénybevehető támogatási összegre vonatkozóan. 4 millió Ft és 35 millió Ft
között változott az összeg.
Az utóbbi években turisztikai fejlesztésekre az egyesületen keresztül jellemzően legfeljebb l5

millió Ft támogatás volt igényelhető, Viszonylag alacsony a pályázók száma ebben

a

jogcímben, illetve több projekt pedig visszamondásra is került az évek alatt, ahogy ezek az
információk a korábbi ülések során már isrnertetésre is kerültek, A megvalósításra nagyon
rövid idejük lesz a pályázóknak, 2013. december 31-ig meg kell valósítani a beruházásokat. A
pályazatok benyújtása papír alapon fog törlérrni.

a

tájékoztatást. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy mi a
vélernényük a maximális támogatási összeggel kapcsolatban. Perl János jeleáe, hogy indokolt
lerrne a legrnagasabb támogatási összeg biáosítása, mert így megvalósulhatnának látványos,
munkahelyteremtő beruházások. A kisebb projektek számára számos lehetőséget biztosított az
egyesület LEADER pályázatok keretében is. Jelenleg hiányzik egy nagyobb támogatási
összeget biztosító pályázat. Figyelembe véve, hogy a minimálisan igénybe vehető támogatási
összeg 1 millió Ft, a kisebb fejlesáések is benyújthatóak.
Bors Esáer elmondta, hogy a kisebb fejlesztések számára nagyobb eséll biaosíthat az
elnökség a pontozási rendszeT átalakításával.
Perl János egyetértett a felvetéssel, javasolta, hogy ez irányba tegyen intézkedéseket az
elnökség.

Sütő Kálmán megköszönte

Sütő Kálmán megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e egyéb javaslatuk. Nem érkezett
hozzászólás a témában.
Megkérte a tagokat, hogy szavazzanak róla, hogy támogatják-e a turisztika jogcím legfelső
támogatási korlátjának 35 millió Ft-ban történő megállapítását.

A szavazás az alábbi eredménnyel zárult:
23l20l3, (IX.30.) elnökségi hat.: A Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület elnöksége 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a 20]3-ban
meghirdetésre kerülő htrisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím támogűtási kőrében
az ügfelek által igényelhető maximális támogatási összeg 35 millió Ft,
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elnökség áttért az értékelésiszempontok megvitatására. Egyenként megvizsgálta az
értékelésiszempontokat, valamint az azowtoz rendelt pontszámokat. A tagok javaslatokat
tettek a kifogásolt szempontoknál a pontszámok módosítására. (Az eredeti központi és a
végles változat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Az első kifogásolt pont a Szakmai szempontok

4. ponda volt. Kovács Ferenc jelezte, hogy a

rövid meghirdetési határidő miatt nem biztos, hogy rendelkezésre állnak már a kész fejlesztési
tervek is a pályázőknál. Perl János egyetértett vele. Lehet különbséget tenni a már engedélyes
terr,.vel rendelkező pályázők javára, de ne legyen ekkora különbség. Javasolja, hogy 5 pontot
kapjon a páIyázó abbal az esetben is, ha nincs jogerős építésiengedélye. A jelenlévők
egyetértettek vele.

24l20l3. (IX.30.) elnökségi hat; A Vasi Ortorony Közhasznú Eglesiilet elnöksége 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a turisztikai
tevékenységekösztönzése jogcím értékelésiszempont rendszerét az alábbiak szerint
módosítja:

I.

Szakmai szempontok: 1. pont Jogerős és ét"vényes építésiengedétlyel
rende lkezik a támogatási kerelem benyúj tásakor?

Igen: 10 pont, Nem:

5

pont

A horizontális szempontrendszer áttekintése során Perl János a 2. érlékelésiszemponthoz tett
javaslatot. A táblázat 11. sorában 4 pontot, a 12. sorában 3 pontot, a 13. sorában pedig 2
pontot tart indokoltnak, annak érdekében,hogy az, aki kisebb vállalást tud tenni, ne kerüljön
jelentős hátrányba. Bors Eszter hozzáteííe, hogy turisztika jogcimben sok esetben elenyésző a

plusz munkaerő felvétele" hiszen jellemzően családi vállalkozásokról van

szó,

önfoglalkoztatás, illetve magánszemélyként történó működtetés keretében.
A tagok egyetérlettek a javaslattal.
2512013. (IX.30.) elnökségi hat.:

A

Vasi Ortorony Közhasznú Eglesüleí elnöksége 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a turisztikai
tevékenységekösztönzése jogcím értékelésiszempont rendszerét az alábbiak szerint
módosítja:
II. Hotizontális sí,empontok: 2, pont A pályakezdő Jiatalok, az ölven év Jbleíti
mttnkanélküliek, valamint a gyermek gondozúsát, illetve csalúdtag ápolását
követően mttnkát keresők .foglalkozt atásának elősegítéséről, továbbá az
ösztöndíj as .foglalkoztatásról szóló 2004, évi CXXI]I. tőrvény szerinti STÁRT,

START EXTRÁ, START PLUSZ kartyával rendelkező. vagy

csökkent

mttnkaképességű személyt foglalkoztat, a fejlesztés megkezdése ulún vag) a
;fejlesztés be.fejezésétkövetően az üzemelletési kötelezettség végéigúj
mttnkahelyet teremt (beleérne tlz önfoglalkoztatást is).

Európai lMezőgazdasági Vidékfejlesáés] Alap:
a vidéki területekbe beruházó Eulópa

/*,.i :

fu

ulcvmonsác

VDÉíFüG!-ÉgP.6N

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megt'elelő új munkavállaló fog foglalkoztatni és
legalább ezzel a 2 fővel nő a teljes létszám is 5 pont; 1, a fenti kritériumoknak
megfelelő új munkavóllalót .fog .foglalkoztatni és legalább ezzel az 1 fővel nő a teljes
létszám is 4 pont; Legalább 2, a fenti krítériumoknak megfelelő munkaválla]ót
J'oglalkoztat már és a teljes létszámot megfuraa 3 pont; l, a .fénti kritériumoknak
megí'elelő munkavállolóí már íoglalkoztat és a teljes létszámot megtartja 2 poní; Nent
foglalkoztat a.fenti kritériumolcrtak negfelelő munkavállalót, vagy létszámot csökkent 0
pOnt.

A

szernpontrendszer további targyalása során Perl János felvetése alapján a tagok
egyetértettek vele, hogy nem indokolt a jelenlegi körben a hítrányos helyzetú településeken
megvalósuló lejlesztések jelentős pontszámmal való megkülönböztetése. Perl János javasolta,

hogy 5 pontot kapjanak azokon a településeken megvalósuló fejlesztések is, amelyek nem
hátrányos helyzetúek.

A következő

hatriro zatot

hozák:

A

Vasi ()rtorony Közhasznú Eglesület etnöksége 7
ígen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a turisztikai
tevékenységekösztönzése jogcím értékelésiszempont rendszerét az alábbiak szerint
módosítja:
HorizontáIis szempontok: 3. pont A beruházás hátrányos helyzetií területen valósul
meg: Igen l0 pont; Nem 5 pont.
2612013. (IX.30.) elnökségi hat.:

A munkaszervezet vezető megkérdezte a jelenlévóket, hogy kivánnak-e módosítani fejlesztést
érintő település lakosságszámának alapján történő pontozási szemponton? A tagok
egyöntetűen egyetéftettek vele, hogy egy ponttal legalább javasolt támogatni a 3000 íó feletti
településen megvalósuló fejlesztéseket is, annak érdekében,hogy körrnyebben érhessékel a
pályázők a minimum pontszámot, ne kerüljenek elutasításra projektek.

27l20l3. (IX.30.) elnökségi hat.: A Vasi Ortorony Kózhasznú Eglesület elnöl<sége 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a turisztikai
tevékenységekösztönzése jogcím értékelésí
szempont rendszerét az alábbiak szerint
módosítja:

Horizontálís szempontok: 4. pont Á beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:
1000 fő alatti B pont; l000-2000.fő közötti 5 pont; 200t-3000.fő közótti 3 pont; 3000
.fő.felettí 1 pont.
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varga Gyula hozzászőlása alapján felvetésre került, hogy a fejlesaéssel érintett épület
akadálymentesítése szempontjából kapjon l helyett 3 pontot az a benlházás is, amely
akadálymentes épületben valósul meg. Az elnökség egyetéfiett ajavaslattal.
2812013, (IX.30.) elnökségi hat.:

A

Vasi Ortorony Közhasznú Eg,,esület elnöksége 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy ű turísztikaí
tevékenységekösztönzése ,jogcím értékelésiszempont rendszerét az alábbiak szerint
módosítja:
Horizontálís szempontok: 5. pont A .fejlesztéssel érintelt épület, építménykiilső és
belső akadálymentesítése; A beruházás részekéntjóváhagyásra kerül, hogy a
támogatásból megvalósítandó fejlesztés eredményekéntu mozgáskorlátozottak részére
az épüIet, építményakadólymentesen megközelíthetővé válik, és az épiileten,
építményenbelüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz 5 pont; A támogatásbót
megvalósítandó fejlesztés már akadálymentesen megkOzelíthető és akadálymentesített
épüleíben,építménybenvalósul meg 3 pont; Nem tijrténíkés nincs is
akadálymentesítés u Jbj lesztés területén 0 pont.

Kovács Ferenc észrevételezte, hogy a megújuló energia ráfordítás értékelésénél
is lehetne
nagyobb pontszámban részesítenia kisebb költségvetést erre a célra fordító plojekteket is.
Perl János javasolta, hogy a 26. sorban 4 pontszámot, a 27. sorban 3 pontot határozzanak meg.
sütő kálmán szayazásta bocsátotta a kérdést.

29l20l3. (IX.30.) elnökségi hat.: A Vasi Ortorony Közhasznú Eglestilet elnöksége 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a turisztíkai
tevékenységekijsztőnzése jogcítn értékelésiszempont rendszerét az alúbbiak szerint
módosítja:

HorizontáIis szempontok: 6. pont A beruházásnak része a megújuló- vtlgy bioenergia
hasznosítás: a jóváhagyott támogatási összeg legalább 20%l-a erejéig megt|tjuló- tagy
bioenergia hasznosítású beruhdzás valósul meg 5 pont; a jóváhagyott támogatási
összeg legalább l09ó-a erejéígmegújuló- vagy bioenergia hasznosítású beruházás
talósul meg 4 pont; ajóváhagyott támogatási összeg legaldbb 5(%-a erejéig megújulóvagy bioenergia hasznosítású beruházás valósul meg 3 ponl.

a
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Az értékelésiszempontrendszer további sorait

a tagok változatlanul hagfirák.
Egyéb hozzászőlás nem érkezett a napirendi ponthoz, így 1 1:00-kor Sütő Kálmán bezírta az
elnökségi ülést,

Kmf

Bors Eszter
Jeglzőkönywezető

Melléklet:
- Turisáikai tevékenységek ösáönzése szempontrendszer központi válto zata (2 oldal)
- Turisaikai tevékenységek ösánözése szempontrendszer elnökség által módosított
változata (2 oldal)
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