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Jegyzőkönlv,
november 25-én, a Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület
rend kívü l i e lnő l<s égi ül és én

Idópontja: 2013. november 25. 15:00
Helye: Körmend, Rákóczi F. u. 38. munkaszervezeti iroda
Jelen vannak:

-

10 fij elnökségi tag szavazati joggal
1 ftj munkasz

ewezeti tag tanácskozási joggal

sütő kálmán elnök köszöntötte

a

jelenlévőket, megállapította, hogy

hatarozatképes, majd ismefiette a napirendi pontokat.

az

elnökség

Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására az előzetesen rangsoTba állított LEADER
PálYzatok támogatási határozatainak mielőbbi elkészítéseérdekébenvolt szükség. A jelenlegi
döntéshozata1 során a fennmaradó kérelmek mindegyike lezárható.

kérte a tagokat, amennyiben van egyéb napirendi javaslatuk, azt tegyék meg. Nem érkezett
javaslat, ezór1 elfogadásra javasolta az ismertetett napirendi pontokat, amelyet az elnökség
egyhangúlag jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors Eszteí a jegyzőkönyvvezetésre, és felkérte pass Imre elnökségi
tagot ajegyzőkönyv hitelesítésére,melyet az elnökség egyhangú szavazással megeíősített.
Az elnökség megkezdte

a napirendi pontok trárgyalását.

1. Napirendi pont: A 35l20I3. (V.22.)

rendelet szerint benyújtott
támogatásával kapcsolatos döntéshozatal

LEADER pályázatok

SÜtő Kálmán ismerlette a napirendi ponttal kapcsolatos tudnivalókat. Jelezte, hogy a kiosztott

a kérelmek, amelyek a mai
döntéshozatal során érintettek.
Szolgáltatás fejlesztés kategória esetében 10 kérelem, gazdaságfejlesztós kategória esetében
pedig 11 kérelem került rangsorba állitásra. Megkérte Bors Esztert, hogy tájékoztassa az
elnökséget a döntéshozatal e lj árá srendj érő l.
fonásallokációs táblákban látható, hogy melyek azok
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munkaszervezet vezeíő elmondta, hogy a VM tájékoáatása szerint összesen csak
54.447.890 Ft ál1 rendelkezésre. Ebból az összegből elméletileg az összes
gazdaságfejlesztésre fordítható lenne, emek azonban jelenleg az az akadá\ya, hogy a
szolgáltatásfejlesztés és gazdaságfejlesztés rangsorhoz kapcsolódó döntés során most is
figyelembe kell venni az előző rangsor esetén meghatározott benyújtási hatriridót. Eddig az
időpontig minden szolgáltatásfejlesáésre benyújtott kérelmet támogatni szükséges. Ez a
dátum szolgáltatásfejlesztés rangsor esetén 2013.0'7.3I. 14:46:44. Ennek értelmébeí|az ezet
időpont előtt benyújtott pályázatok forrásigénye 31,102.365 Ft. Errnek következtében
gazdaságfejlesztési célra a jelenlegi döntés során 23.345.525 Ft áll rendelkezésre. A jelenleg
rangsorba állított kérelmek támogatásigénye ]8.500.357 Ft. A rendelkezésre álló fonás
mindössze egy pályázaí támogatására elegendó, a Tangsor első helyén álló legkorábbi
benyújtási dátummal. Figyelembe véve, hogy a megmaradó fonás gazdaságfejlesztésre már
nem használható fel, indokolt a szolgáltatásfejlesztési rangsor utolsó kérelmének támogatása
is, amelynek támogatásigénye 2.219.000 Ft.
A jelen döntéshozatal során ,,fonáshiány miatt elutasítandó" kategóriába sorolt kérelmek
elutasító határozata azonban még nem kerü1 kiküldésre az alábbi okok miatt: A VM
tájékoztatása szerint ezek a határozatok még nem küldhetőek ki további értesítésig,továbbá
elküldésre került a munkaszervezet részérőlegy kérelem a minisztérium felé, amely

többletfonások igénylésérevonatkozik. Telefonon töftént tájékoztatás szerint többletforrás
igénylésérenincs mód, túlkötelezettség vállalás lehetséges, ennek elbírálása folyamatban van.

Az elnök megkérte a tagokat, hogy amennyiben egyetérlenek az előterjesáéss eI, szavazzanak
a szolgáltatásfejlesztési célúkérelmek támogatásáról, majd a gazdaságfejlesztési célú
pályázatok:ró\. Amennyiben bárkinek ellenvetése lenne, jelezze. Hozzászólás nem érkezett.

A jelenlévók szavaztak az alábbiak szerint.
Vasi Oríorony Közhasznú Eglesület elnöksége l0
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a 35/20l3, (V.22.) I/M
rendelet kapcsán felállított részrangsorban szereplő LEADER-szolgáltatásfejlesztési
3212013. (XI.25.) elnökségi hat,z

céIúkérelmeket támogatj
Voskeresztes Község

A

a :

Önkormónyzat 1004425605 8555472356 2

967 000 Ft 2013.06.28

13:04:34
Hdlogyi sportegyesület 700j779525 8555472439 3074680

HoNótlövő Község

Önkormányzot 1004425616

201j.06.28 1j:05:36

8555472402 1 224 770 Ft 2013.06.28

13:05:52
Dozmat Község Önkormányzot

Ft

10044j2827 8555472448

4

868

560 Ft

2013,06.28

73:06:j1
"Nyújtsd a kezed Hegyhátsálért" Faluszépítő Egyesület

7008800099 8555472417

Ft 2013.06,28 13:06:35
Döbörhegyi Polgőrőr Egyesület 7009737039 8561875075 2 j95 220
2 516 369
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Footboll

Tóplánszentkereszti

club

1009737392 8561875378

4 974 597Ft 2013.07.10

10:23:32

Magyarországi Horvát Turisztikoi

Egyesúlet 1009771666 8577073470

2013,07,29 10:56:00
Községi Önkormányzat Katoía Önkormányzat

7003751770 857147277

4

4

618

Ft

535 551

Ft

545

207j,07.29 14:20:10
Kondorfa Községi

Önkormányzat 1005340462

8617873297 2 27g 000

Ft

2013.09.30

10:25:38

A jelen döntéssel lekötött íoríás 33.321.365 Ft. A támogatáshoz szükséges benyújtási
határidő a részrangsor esetén 2013.09.30. 10:25:38. A szolgáltatásfej lesztére fordított
keret aránya a teljes kerethez 46,47%.

3312013. (XI.25.) elnökségi hat.: A Vasi Oríorony Közhasznú Eg!,1esület elnöksége 10
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatot hozott róla, hogy a 35/2013. (I/.22.) I/M

rendelet kapcsán íelállított részrangsorban szereplő LEADER-szolgáltatásfejlesztési
célúkérelmeket támogatja:
KoRMoRÁN ÖKo Építőipari,Kereskedelmi és Környezetvédelmi Kft. 1009674677
8550672175 14 436 309 Ft 20L3.06.23 2L:46:46
A jelen döntéssel lekötöx forrás 14.436.309 Ft. A támogatáshoz szükséges benyújtási
haíáridő a részrangsor esetén 20]3.07.26. 19:22:19. A szolgáltatásJ'ejlesztére fordított
keret aránya a teljes kerethez 52,54%.

Az elnökség áttért a

2. Napirendi

2. napirendi pont tárgyalására.

pont: Egyebek

Sütő Kálmán jelezte, hogy tájékoztatást szeretne nyújtani az elnökség számára a múködéssel

kapcsolatos információkról, valamint kéri, hogy próbáljanak együtt megoldást találni a
problémákra.

Elmondta, hogy több egyeztetésen, tájékozíatón is részt vett az elmúlt hetekben, amelyek a
fejlesztési támogatások rendszerének átalakításáról, illetve az új ciklusra való felkószülésről
szóltak. Konkrét tervek még nem állanak készen, de elképzelések mar vannak, amik azonban
több esetben is akár teljesen ellentmondásosak is lehetnek. Ami biztosan tudható, hogy a
társadalmi felülvizsgálata a HACS-oknak is hamarosan elkezdődik. Errnek során a VM a nem
hivatalos információk szerint a HAcs-ok megyehatarokhoz való igazitását szorga|mazza, ami
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több szervezetet is érinthet a megyében. Tudomása szerint az az EU direktíva, amelyre
hivatkozva a HACS-ok társadalmi megerősítésétkívánják végigvinni, nem ír elő
kötelezettséget egy-egy ciklus lezátásakot ilyen újraszerveződésre, vagy megerősítésre. Az
Unióban léteznek olyan HACS-ok, akik 10-15 éve ugyanabban a formában látják el
feladataikat, ugyanazowa7 a munkatársakkal, harminc éves fejlesztési tervezetekkel
dolgozva..

Amit még lehet tudni, az az, hogy nagy valószínúséggel a megyék lesznek a fejlesztések
koordinátorai. Változó azonban a megyék hozzááIlása. Van, ahol aktívan, részletekbe menően
a HAcs-ok bevonásával részt vesz a megye a tervezésben, van, ahol azonban csak kivárnak,

vagy óvatosan terveznek. Elképzelhetó, hogy ahol átalakitás mellett döntenek, ott

a

kistérségek, esetleg járási határok menti átalakulást szorgalmazzák. kérdés,hogy ez mennyire
összeegyeáethető a leader alapelvekkel? Az is lehetséges, hogy a városok tagként való
belépésétis lehetővé teszk az egyesületekbe, esetleg külön HAcs-okat alapíthat város és
vidéke.

Novemberre várható a múködési költségekkel kapcsolatos információ, amiről azonban
elózetesen e-mailben már kaptunk tájékoztatást. Eszerint az áltdlultk ismert múködési
forrásokon felül nem áll rendelkezésre többletlbrrás egyelőre. Ezekről az e-mail-ben foglaltak
szerint ajövő tavasz előtt nem is várható új tájékoztatás. Jelenlegi ismereteink szerrrlt a2Ol42o15 évi forráskeret megközelítőleg 14 millió Ft, amely 4-5 hónap múködésre elegendő. Ea
követően, ha nem érkezik többletforrás, a delegált feladatot kénlelen lesz az egyesület
visszaadni. A szakmai tényezők ezt azonban nem indokolják, hiszen mindig 100%-os
teljesítésigazolást kapott a munkaszervezet, tehát nem szakmai problémák, hanem kizrirólag
forráshiány miatt nem tudnánk feladatainkat ellátni, nem lennének továbbfoglalkoztathatóak a
dolgozók. A HACS-ok működési forrásait 2008-ban állapította meg az IH. Ezt az összeg
20l l-ben több mint 50%-al csökkentésre került, és az új végleges működési költségeket a
kihelyezett forrásokhoz igé'rl.,ékigazííani.Az nj irányelv szerint a III. tengely kihelyezett
forrásainak 15Yo-át, a IV. tengely kihelyezett forrásinak 2O%-át fordithatjLíLk az egyesületek
működésre. Ezek alapján a 2014-15 csztelldőkre - figyelenrbei,éve az eddigiekbelr felhasznált
működési keretet további több rlint l 80 nrillió forintra lerrne jogosult az egyesület.

varga Dezső hozzászőlya az elhangzottakhoz felvetette, hogy az elnökségnek fel kellene
vennie a kapcsolatot a települések vezetóivel, hogy a véleményüket meghallgassa. Az
elnökség kötelessége, hogy részt vegyen a megfeleló kommunikáció megvalósításában, és
kéPviselje a tagságát, valamint összefogja a működési területét. Erősiteni kell a kohéziót,
ahogy azí már korábbi üléseken is elmondta.

perl János elmondta, hogy ha valaki higgadtan végiggondolja a helyzetet,
akkor látja, hogy
most csak feltételezésekre alapozhat az egyesület. Amíg nem jelennek meg előírások,
utasítások, nem kell és nem lehet elkezdeni a módosításokat, hiszen semmi nem kötelez erre.
Akií zavar a jelenlegi felállás, azkezdeményezzen átalakulást. A 2008-as megalakulás óta a
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közösség, ezt az elnökséget és munkaszervezetet trimogatja. Az évek alatt elhan1zoíí
kifogások aránya szinle mérhetetlen, nem véletlen, hogy a szeptemberi tisztújító közgyűlésen
a teljes elnökség nagy többséggel újraválasztásra került, és a munkaszervezet dolgzóinak is
további bizalmat szavaztak. Ó is egyetért a javaslattal, és személyesen is szívesen
közreműködik a tagsággal való kapcsolattarlásban.
Sütő Kálmán

IH által hangoztatott problémával serr1
hogy a térségek a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesületen belül nagyon eltéró adottságúak.
Véleményeszerint ez a helyzet kezelhető és kezelte is az egyesület, mindenki egyenlő esélY
kapott. Kimondottan hasznos a kevésbéfejlett térségekszámítra az egyesületen belüli
együttműködés, együttgondolkodás. Az aktívabb, fejlettebb települések húzóerőként
ho

Zzátette, hogy ő nem ért egyet azzal aZ

szerepelnek, mintaként szolgálrrak a többiek számára,

Varga Károly Gyula jelezte, hogy mindenképpen kellene valamiféle összegzést készíteni.

Lezáni egy időszak, be kellene mutatni a megvalósult projekteket, fejlesztési eredményeket.
Egyetért azzal, hogy az elnökség tagjai keressék fel a települések polgármestereit,
szorgalmazzák a további együttműködést.

Varga Albin kérte, hogy az elkészülő tájékoztató anyagban mindenképpen kiemelten
szerepeljen a 100%-os feladatellátás íénye,a pályázői statisztika, valamint a lekötött
ismetletése.

források

Kohuth Miklós is elmondta, hogy véleményeszerint a terség egy része sajnos még mindig
nem tudja, hogy az egyesület működik és, hogy milyen fejlesztési lehetőségeket n}ujt. Jó lett
volna, ha megvalósul a korábban tervezett bernutatkozó rendezr,óny. De ha nem működik egy
nagy volumenű píogrurm keretében, akkor kisebb lépésekkel is el lehet kezdeni.
Sütő Kálmán kérte, hogy találják ki az ütemteívet, és a tervezett lépéseket,a munkaszervezet
pedig készítseel az összefoglaló anyagot. Ó a rnugu részéről természetesen részt kíván venni
ezeken a kapcsolatfelvételi alkalmakon.

Bors Esáer hozzáfúzte, hogy véleménye szerint Búsi Lajos államtitkár helyettes úr részéreis
kellene küldeni egy kérelmet, hogy biztosítsanak további működési forrást az egyesület
számára a feladatellátáshoz. Közel 20 HACS-ot érint országosan a probléma, ezért
mindenképpen foglalkoznia kell a VM-nek ezzel a kérdéssel.

'i
EUrópai Mezőgazdasága Vidékfe'lesáési Alap:
a vidéki terülélekb€ beruházó Európa

''

úulevlnonszÁc

Sütő Kálmán összefoglalva a felvetéseket elmondta, hogy elő kell készíteni egy levelet az
államtitkár-helyettes úr számálra, valamint meg kell kezdeni az eredmények népszerúsítését,
a
tagságon belüli kohézió erősítését.Az elkészült anyagok körbeküldésre kerülnek a következő
hetekben az elnökség számra.

Megkérdezte a jelenlévőket, hogy van_e kérdósük, javaslatuk. Egyéb hozzászólás nem
érkezett a napirendi ponthoz, így 16:30-kor Sütő Kálmán bezárta az elnökségi ülést.
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Bors Eszter
Jeglzőkónywezeíő

Melléklet:

-

elóterjesztés az 1. napirendi ponthoz: Fonásallokációs
raígsol, szolgáltatásfejlesztés rangsor (5 oldal)
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