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Jegyzőkönyv,
amely készült 20] 3. december 9-én, a Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület

rendkívttli elnökségi ülésén

Időpontja: 2013. december 9. 15:00
Helye: Körmend, Rákóczi F, u. 38. - munkaszervezeti iroda

Jelen vanrrak:

- 6 íb elnökségi tag szavazati joggal
- 1 fo munkaszervezet vezető tanácskozási joggal

Sütő Kálmán elnök köszöntötte a jelenlévőket, megállapított4 hogy az elnökség
határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.

Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására az előzetesen rangsorba állított LEADER
PálYzatok támogatási határozatainak mielőbbi elkészítése érdekében volt szükség. A jelenlegi
döntéshozatal során a teljes jog cim |ezárbató.

kérte a tagokat, amennyiben van egyéb napirendi javaslatuk, azt tegyék meg. Nem érkezett
javaslat, ezér1 elfogadásra javasolta az ismertetett napirendi pontot, amelyet az elnökség
egyhangúlag jóváhagyott.

Ezt követően felkérte Bors Esztet a jegyzőkönywezetésre, és felkérte pass Imre elnökségi
tagot a jegyzókönyv hitelesítésére, melyet az elnökség egyhangú szavazással megerősített.

Az elnökség megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.

1. Napirendi pont: A 3512013, (V.22.) rendelet szerint benyújtott LEADER pályázatok
támogatásával kapcsolatos döntéshozatal

sütő kálmán ismertette a napirendi ponttal kapcsolatos tudnivalókat. Jelezte, hogy az
előzetesen megküldött fonásallokációs táblakban látható, hogy melyek azok a kérelmek,
amelyek a mai döntéshozatal során érintettek.
Az előző elnökségi ülésen 10 pályázat került forráshiány miatt elutasítandó állapotba annak
kővetkeáében, hogy nem állt rendelkezésre elegendó forrás az összes rangsorba állított
kérelem támogatásához. Elküldésre került egy levél a vM képviselói számíLra, amelyben
kiegészítő forrásokat igényelt az elnökség. A kérelemre pozitiv vá|asz érkezett, a vM
rendelkezésre bocsátotta a szükséges forrásmerrnyiséget, így a ferrnmaradó 64 millió Ft
támogatásigény kielégíthető. Ennek köszönhetően további gazdaságfejlesztési célú pályázatok
valósulhatnak meg. A döntéshozatalt rendkívül gyorsan meg kell valósítani, annak érdekében,
hogy ahatározaíok a VM szándékai szerint még ezen a héten kiküldhetőek legyenek.
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A táblázatban láthatóak a korrrét támogatásra váró pályázatok, amelyekről dönteni szükséges.
Az elnök megkérte a tagokat, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy a fennmaradó 10
gazdaságfejlesztési célú pályázat támogatásra kerüljön, szavazatukkal jelezzék. A jelenlévók
szayaztak az alábbiak szerint.

34120|3. (XII.9.) elnökség hat.: A Vasi Ortorony Közhasznú Eglesület elnöksége 6
igen, 0 nem, 0 tartózkodds mellett határozatot hozott róla, hogl a 35/2013. (I/.22.) I/M
rendelet kapcsán felállított részrangsorban szereplő LEADER-szolgáltatásíejlesztési
célú kére lmeket támogatj a :

Merics Mónika Katalin; 1009542662; 857]873357; 13 822 829 Ft; 2013.07.30 t0:44:57
Blue Capri Bt.; ]005376782; 8572673286; 1 260 227 Ft; 2013.07,3] l7:02:36
Pulston Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.; l009734335; 8572673488; 2 257 560 Ft;
2013.07.31 17:40:25

óko-Griil r1t.; 1005294288; 8617875000; t 584 000 Fq 2013.09.30 ] t:27:26
BZ-Mester Epítőipari K/i.; l009701852; 8617875550; 656 840 Ft: 2013.0g.30 t 2;01:36
Szécseny Center Kft.; 100447]691; 8ó18272659; 13 761 326 Ft; 2013.09.30 13:50:33
LakosiLászlóIsnán;1004406431;8618273304; ]4 91 1 3ő4 Ft; 2013.09.30 14:39:20
Tíz Holdas Pagony Kft.; l009705476; 861867395]; 9 978 346 Ft 2013.09.30 17:17:56
SzülőföId Könyvkiadó KJi.; I009727641; 8618673979; 4 730 400 Ft; 2013.09.30 17:20;02
Babits Balazs; 1009727564; 8618674376; 1 10] 156 Ft; 2013.09.30 17:41:54
A jelen döntéssel lekötött forrás 64.064.048 Ft. A támogatáshoz szükséges benyújtási
határidő a részrangsor esetén 20]3.09.3(). 17:44:54. A szolgáltatásfbjlesztére fordított
keret aránya a teljes kerethez 48,46%, a gazdaságfej lesztérsre.fordított arány 51,54'%,

Megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e kórdésük. Egyéb hozzászólás nem érkezett a
napirendi ponthoz, így 15:30-kor Sütő Kálmán bezárta az elnökségi ülést.

Kmf

Bors Eszter
Jeg"zőkönywezeíő

Melléklet:
- előterjesztés az 1. napirendi ponthoz: Fonásallokációs tábla, gazdaságfejlesztés

rangsor (3 oldal)
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