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Jegyzőkönw,
amely készült 20l3. április 10-én, a Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

Idópontja:20l3. április l0. 15.30

Helye: IKSZT Nádasd, Vasút u. 7.

Jelen vannak: a mellékelt ielenléti ív szerirrt

Sütő Kálmán elnök köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az egyesület tagság sáma l59 fő. A
159 fóbő l 13-an varnak jelen, ami azt mutaüa, hogy a határozatképesség nem áll fenn. Így a
meghívóbarr jelzett fél órával későbbi időpontban, 16.00-kor lehet megkezdeni a megismételt
közgyűlést.

l6.00 óra megismét€lt közgyűlés

Sütő Kálmán elnök köszönti a megjelenteket. elmondja, hogy a rnegismételt Közgyűlésen 20 fő
szaYazaíi joggal rendelkező tag van jelen. A megismételt közgyűlés, a megjelentek számától
fiiggetlenül, az elóre meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában határozatképesnek minósül.
Felkéri Tóth Lászlónét a jegyzókönyv vezetésére, melyet a Közgyűlés egyhangíran jóváhagy. A
jegyzókönyv hitelesítését Varga Gyula vállalta el, melyet a Közgyiilés szintén egyhangúan jóváhagy.
Elmondja, hogy a meghirdetett témákon felü| egyéb kérdések a megismételt Közgyűlésen nem
tárgyalhatók, és ea követően ismerteti a napirendi pontokat:

1. Beszárnoló a2012. évi Falumegújítás és Vidék örökség jogcímek kérelem feldolgozási
eredményeiről

2. A Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület UMVP LEADER támogatásainak III. körét
megelőző Helyi Vidékfejlesztési Stíatégia felülvizsgálatához kapcsolódó beszámoló,
és a HVS elfogadása

3. A 2013. évi LEADER támogatási köI váíható fejlesztési lehetőségeinek ismertetése
4. A. 2013. évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER tervének végrehajtása

érdekében Helyi Bíráló Bizottság alapításával kapcsolatos kérdések
5. A Vasi Ortorony Közhasznú Egyesület 82 településére vonatkozó helyi

energiastratégiiira vonatkozó elképzelések ismertetése

A napirendi pontokat a Vasi Órtorony Közgyűlése egyharigúan elfogadta.

1. Napirendi pont: Beszámolő l 2012, évi Falumegújítás és Vidék örökség jogcínrek
kérelem feldolgozási ered ményeiről

Sütő Kálmán elnök felkéri Bors Eszter munkaszervezet vezetőt_ hogy ismertesse a támogatási
kérelmek feldol go zottságát.

Bors Eszter munkaszervezet vezetó elmondja, hogy 2012 év végén Falumegújítás és Vidék örökség
jogcímeke összesen 63 támogatási kérelem érkezett be, amelyból 46 Falumegujítás és fejlesztés, 17

db Vidéki örökség témában került benyújtásra. A feldolgozás a munkaszervezet részéről teljes körűen
megtörtént. Jelenleg a íeldolgozott kérelmek MVH ellenőrzése és szükség szerinti javításuk zajlik.
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Összesen 20 kérelmet kellett elutasítani az alapjogosultságnak való megfelelés hiányában, ebből 12 db
Falumegújítás és fejlesztés, 8 db pedig Vidéki örökség megőrzése témájú kérelem volt. Ismerlette.
hogY Falumegújítás és fejlesztés jogcím vonatkozásában rangsorba állítható kérelmek száma 34 db,
forrásigényÜk 353 236 596 Ft, a rendelkezésre álló keret 2O4 29O 0O5 Ft. Vidéki örökség megőrzése
jogcím vonatkozásában rangsorba állítható kérelmek száma 8 db, forrásigényük 108975 424 Ft, a
rendelkezésre álló keret 65 146 3l4 Ft. Ha lehetséges lesz az Egyesület igényelni fog kiegészítő
forrást, hogY a kérelmek mindegyike támogatható legyen. A munkaszervezet vezető elmondta aá is.
hogy már minden elutasítás kikiildésre került, újabb elutasításoka már nem kell számítani.
SÜtő Kálmán elnök megköszönte a tájékoztatást, és kéte, ha kérdés hozzászólás van az előadottakkal
kapcsolatban, akkor azt tegyék fel. Mivel kérdés, hozzászőlás nem volt sütó kálmárr kérte a
jelenlévóket, hogy aki 2012. évi Falumegújítás és vidék örökség jogcímek kérelem feldolgozási
eredményeirő l szó ló beszámo lót elfogadja az kézfeltartással szav azzoí'.

2/2013. (IV.10) közgyűlési h^tározat;
A Vasi Órtorony Közhas:nú EgyesüIet Közg,lűlése a 2012. évi Falumegújítás és Yidék
örőkség jogcímek kérelem feldolgozási eredményeiről szóló beszámolót 20 igen
szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Napirendi pont: A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület ÚIttvp lnanBR
támogatásainak IIL körét megelőző Helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálatához
kapcsolódó beszámoló, és a IIVS elfogadása

sütő kálnán elnök felkérte Bors Eszter munkaszelvezet vezetót, hogy terjessze elő a napirendet.
Bors Eszter munkaszervezet vezető prezentációval egybekötve ismertette a jelenlévőkkel, a HVS
felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokat. Elmondta, hogy a felülvizsgálat célja a pályázatok
benyújtásának egyszerűsítése, a HVS aktualitása, a döntés előkészítés, és a megmaradt források (és az
esetleges pluszforrások) ésszerŰ, hatékony felhasználása, Megvalósítlrató, a térség szempontjából
kiemelten fontos projektek támogathatóságának előkészítése.
Ezt kÖvetően eImondta, hogy a lV. tengelyes LEADER támogatások következő körének meghirdetése
a térség jelenlegi igényeinek figyelembe vételével valósul meg. Ennek érdekében az alábbt
intézkedéseket indította és folyatja a munkas zeryezel:
Plojektötlet gyíijtés: 20 l 3. március 21 -3 1 -ig
Önkormányzatok, non-profit szervezetek, vállalkozások, őstermelók nevezhették meg azokat a
fejlesaési elképzeléseiket, amelyeke a késóbbiekben pályázni kívánnak. Az ötletek megküldése nern
jelentett támogatási kérelembenyújtást és nem jelent kötelezettséget a későbbi pályázati kiírásokban
való részvéte]re sem. Továbbá azok a térségi páIyázők is nffithatnak be kérelmet a hamarosan
megnYÍló támogatási lehetőségeke, akik projektötlettel nem járultak ho zzá a tervezési folyamatokhoz.

Beérkezett határidőig 1 l4, összesen 121 db:
-21 db vállalkozási és turisztikai célú közel 200 millió Ft forrásigárnyel (teljes projektméret), melyből
5 db turisaikai célú fejlesaést, 8 db építés jellegű fejlesztést és 9 db eszközbes zeízést taítalmazoíl. A
projektjavaslatok egy része marketing tevék€nységet is igényel.

- 100 db közösségi célú javaslat kőzel 1,2 mrd Ft fonásigénnyel (teljes projektméret). Az
ön}ormányzatoktól 40 db projektötlet érkezett 535 M Ft forrásigénnyel. A projektötletek egy része,
összetett, több elemet is tartaimaz. közösségi épület felújítására 16 db, tájház, falumúzeum
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kialakítására 3 db, köztéri szobor és kereszt felírjítására 5 db, temetői ravatalozó felújítására és
fejlesztésére l db, játszótér kialakításra l db, közutak felújítására 1 db, köztérparkosításra 2 db,
rendezvények szervezésére 2 d6, eszközbeszerzésre 2 db, könyvkiaűsra 2 db és szociális gazdaság
indításához terület rendbetétel&€ és keríté§építésre 1 db projektötlet érkezett.

Civil szervezetektől 48 db projektötlet érkezett 542M Ft forrásigénnyel. Közösségi épület felújítására
8db, tájház, falumúzeum kialakítására 2 db, köztéri szobor és keíeszt felújítására 2 db, temetői
ravatalozó felújítására és fejlesztésére l db, játszótér kialakításra l db, sportpályaepítés 4 db,
sporteszkÖz beszerzésre 2 db, köztérparkosításra 5 db, rendezvények szervezésére 8 db, képzésre 4 db,
eszközbeszerzésre l4 db, térfigyeló kamerák beszerzésére 1 db projektötlet érkezett,

Egyházak részéről 4 db píojektötlet érkezett, melyből 2 db nemzetiségi tájház kialakítására, 1 db
családi órtékek megőrzését célzó rendezvérry rendezésére és l db templomfelújításra irányul. A
projektjavaslatok összes forrásigénye 50 M Ft.

A javaslatok nagy része forrással már nem párosítható célkitűzésekhez illeszkedik. A HVS-ben
szerepelhetnek LEADER fonással párosított megoldási javaslatok és forrással nem párosított, de HVS
szempondából fontos megoldási javaslatok.

Tervezést Koordináló Csoport felállítására a nem teljes körű HVS felülvizsgálat indokán nem került
sor,

Elnökségi ülések: (több mint 507o-os civil és vállalkozői szférát képviseló tagság) két ülés került
megtartásra a tém.íban 2013. márcílls 27 -én, valamint 2013, április 8-án. Közös tervezés zajlott.

Képzésen való részvétel: 2013. rnírcius 19. Szabadbattyán HVS kepzés.

Régiós értekezlet: 2013. március 28-án, Fertőszentmiklóson a VM képviselőivel egyeztetve a
jogszabályok részleteinek megismerésére, valamint HACS-ok közötti tapaSztalat- éS ötletcserére került
Sor.

A munkaszervezet két lórumot tafiott márciusban:
Március 28. csütöítök l3:00 Pinkamindszent IKSZT és m,árcius 28. csütörtök l6:00 Vép Művelődési
Ház és Könyrtár. A fórumok térníja: A Helyi Vidékfejleszési Stratégia felülvizsgálata, az új
LEADER támogatáSi kör várható lehetóségei, projektötlet gyűjtés, információk a projektek
előfinanszírozásával kapcsolatban, egyéb kérdések.
További fórumok kerülnek megtartásra áprilisban, amelyek témái: konkrét kiírások, támogatási
lehetőségek ismertetése, kérelmek összeállításának segitése.

Ezen kívül ellátott tájékoztatási tevékenység az akualitásokól: tájékoztatás weboldalon, hírlevélben,
Ügyfelszolgálaton keresztül, statisztikai elemzések a korábbi támogatási körök eredményeiról,
valamint a projekígazdák ösztörzése és a megvalósítások követése a kihelyezett források
felhasználásának terén.

Ezt követően a korábbi célterületek megfogalmazásainak alapjait, a 20l1. évi LEADER támogatási
kör célterületeit és eredményeit, majd a még rendelkezésre álló forrásokat ismertette. Elmondta, hogy
LEADER rendelkezésre álló szabad forrás: 245.520.87 6Ft



ffi' a w xr.rAion§aAo
:" ::;l:,"",,* ffiE

EuróPrl M€?ó!rzda.ágl é, vidékfeile§3Éri A|rp; a vidétl terühte}be beruhá.ó EuróP.

Fonásfelhasználás alapjánjelenleg a GF arárty: 22,80Á
Gazdaságfejlesztésre fordítandó: 151,390.567Ft
Szolgáltatásfejlesztésre fordítható: 94.130.309Ft, amelyból 6.000.000 Ft a HACS saját projektjének
megvalósítására kerül elkíilönítésre
Folyamatos forrásfigyelés valósr"rl meg a következő időszakban az összegek teljes
kihasmálhatóságának érdekében (üsszamondrisok, elutasítások, többletigények követése MVH, IH,
HACS részéről).

Sütő Kálmán elnök megköszönte az Ú'TVI\.P LEADER tímogatásainak III. körét megelőzó Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatához kapcsolódó részletes előterjesztést és kérte a Közgyűlés
tagjait, hogy hozzászőlásakal tegyék meg, kérdéseket tegyék fel. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt
Sütó Káhrrán kéIte a jelen|évőket, hogy aki elfogadja a beszámolót az kózfeltartással szayazzon.

3/20r3. (IV.10) közgyűlési határozatz
A Vasi Órtorony Közhas:nú Egyesület Kózgyűtése az Úu't P LEADER támogatásainak III.
körét megelő:ő Helyi vidéffejlesztési stratégia.felülvizsgálatához kapcsolódó beszámolót 20
igen szallazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

SÜtő Kálmán elnök felkérte Bors Eszter munkaszervezet vezetót, hogy a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia (TIVS) 2013. évi tervezetét, a telvezett Leader intézkedéseket mutassa be.

Bors Esáer munkaszervezet vezető elmondta, hogy a Hvs szöveges része csak kis mértékben
változik. A FŐ célkitűzés és célkitírzések jelentósen nem változnak, az intézkedések egészülnek ki
néhány újonnan megfogalmazott intézkedéssel, melyek a következók:

KÖzÖsségi kezdeményezések támogatása intózkedés keretében kjemelten fontos a tartal11as
projektek megvalósítása, valamint a fogalommagyarázatnál megielölt közösségi kezdeményezés
prioritásaihoz igazodó elképzelések lesznek támogathatók.
Elszámolható költségei: építés, felújítás, eszközbeszerzés, gépbeszerzés, képzés, rendezvény,
marketing, egyéb költség
Támogatásintenzitás: l00%
Támogatás összege: 500.000-5.000.000 Ft
Jogosultak: önkormányzat, nonprofit Szervezet, eEyháZ

Helyben elérhető szolgáltatások színvonalának javítása és bővítése intézkedésen belül széles körű
gazdasági tevékenységekhez kötődő fejlesáések lesznek támogathatók, a Leader-szerűségnek való
megfelelés érdekében elvárás a szolgáltatások helyben is elérhetővé tétele, valamint a tevékenység
népszerűsítése rendezvény, vagy marketing által.
Elszámolható költség: építés, felújítás, eszközb eszerzés, gépbeszerzés, rendezvény, marketing, egyéb
költség
Támogatásiltenzitás : 60 -650Á

Támogatás összege: 200.000- 15.000.000 Ft
Jogosultak: induló és működó rniko-, kis- és középvál]alkozás, egyéni váll., őstermeIő,
magánszemély
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Vidéki turisztikai szo|gáltatásfejlesztés intézkedéssel a korábbi évek lehetőségeihez hasonlóan
szálláshely és egyéb turisztikai fejlesztés támogatható, az egyéb rendeletekől való lehatárolásoknak
rnegfelelően.

Elszámolható költség: epítés, felújítás, eszközbeszerzés, gépbeszerzés, rendezvény, marketing, egyéb
költség
Támogatásirrtenzitásl- 60 -650Á

Támogatás összege: 200.000-15.000.000 Ft
Jogosultak: induló és múködő mikro-, kis- és középvállalkozás, egyéni váll., őstermelő,
magánszemély

Térségi rendezvény megvalósítása intézkedés keretében a HACS saját projektje lesz támogatható,
amely lehetővé teszi a helyi vállalkozások terrnékeinek, szolgáltatásainak, a civil szervezetek
tevékenységének, turisztikai látványosságok, közösségi helyek és szolgáltatások, valamint egyéb helyi
értékek szélesebb körben való megismertetését a közösségépítés, az identitástudat erósítés, az
értékőrzés, a tudásátadás, valamint a gazdaságösztönzés érdekében.
Elszámolható: építés, felújítás, eszközbeszerzés, gépbeszerzés, rendezvény, képzés, marketing,
tanulmány, egyéb költség
Támogatásintenzitás: 100%

Támogatás összege: 500.000-6.000.000 Ft
Jogosultak: HACS

sütő kálmán elnök az előterjesztés végén kérte a közgyűlés tagjait, hogy hozzászólásaikat tegyék
meg, kérdéseket tegyék fel. Mivel kérdés, hozzászőlás nem volt Sütó KáImán kérte a jelenlévőket,
hogy aki a bemutatott intézkedéseket taríalmazí Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát elfogadja az
kézfeltartássa1 szavazzon.

4/2013. (Iv.10) közgyűlési határozat:
A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület Közgyűlése a Vasi Órtorony Helyi Vidéldejles:tési
Stratégiáját 20 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

3. Napirendi pont:
A 2013. évi LEADER támogatási kör várható fejlesztési lehetőségeinek ismertetése

Bors Eszter munkaszervezet Vezető ismertette a jelenlévőkkel a pályázati folyamatot és elmondta,
hogy célszerű az elképzeléseket máí a tervezés fázisában az akciócsoporttal egyeztetni, hiszen
szabadabb kezet kaptak a HAcs-ok a projektek kiválasztásában. Az ügyfél érdeke is, hogy már az
elején ismerje az elvárásokat. Tudatosabb tervezés szükséges arniatt, hogy elkerülhetó legyen a négy-
ötszörös túljelentkezés, ami jelentős emberi eróforrást igényel a feldolgozás során, valamint a
pályázók számára is felesleges költséget, energiaráfordítást jelent.

Ösaönözni szeretnénk, hogy kezdjenek valóban együtt gondo|kodni a települések szereplői is. Ebben
az utolsó körben válasszák ki azt az 1-2 kiemelten fontos, és megvalósítható célt, amit most
megpályáznak.

A jelenlegi körben kevés a forrás, ezért szigorúbb lehatárolás szükséges a hatékony és ésszerű
forrásfelhasználás érdekében. A muntaszervezet és az elnökség sokkal LEADER-szerűbb
projektekben gondolkodott.
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A vállalkozási célú fejlesztések esetében pont az ellenkezőjére töíekedett a munkaszervezet, vagyis
arra, hogY megnyissa a lehetóséget minél több pályázőnak. Természetesen itt is elvárások a LEADER
alapelvek, amrk mondhatjuk, hogy markánsabban megjelemek, mint korábban. Ú.1 feltétel, hogy a
kérelmező tegye helyben is elérhetóvé szolgáltatásait, és mutassa is be óket, továbbá, hogy aktívabban
működjön együtt a HACS-csal.

Kiírásra kerül egy HACS saját rendezvény is. A 82 települést érintő program lehetőséget biztosítana
vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak, a helyi civil szervezetek tevékenységének, valamint
kÖzÖsségi helyek és szolgáltatások megismerésére. Vidékfejlesztési témájú, valamint a térség
bemutatkozását szolgáló elóadások, vásár, színpadi műsorok, közösségépítő kezdeményezések
szerepelnének a programban.
Az esemény a 2007 -2013 programozási ciklust záró, értékelő, az eredményeket bemutató alkalomként
egYben rendkívül jó lehetőséget kínál a 2014-2020 tervezési idószak fejlesaési lehetóségeinek
megismerésére is. A programban való részvételbe bevonhatóak nemzetközi és hazai partnerek
egyaránt.

Eá követőn a Leader intézkedési tervben szerepló intézkedések és a kapcsolódó támogatási és projek1-
kiválasztási kitériumok kerültek részletesen ismertetésre az összes intézkedés vonatkozásában.

A tájékoztatót követően az elnök kérte a közgyűlés tagiait, hogy hozzászólásaikat tegyék me8,
kérdéseket tegyék fel. Közel fél órás vita alakult ki a közösségi kezdeményezések támogatása
intézkedés egyik támogatási kritériuma körül.

Lakics Mónika nem tartotta jó elvnek, hogy amerrnyiben településenként csak egy pályázat
támogathatÓ, akkor a telepüIésrő] beérkező pályázathoz (projekt adatlaphoz) mellékelni kell civil és
egyházl pá|yáző esetén az önkormányzat támogató nyilatkozatát. Elmondta, hogy nem mindenhol
felhőtlen a viszony az örlkormányzatokkal, és ha az önkormányzat páIyázrll kíván nem fog támogató
nyilatkozatot adni a civil szervezet részére.

Takó Gábor egyetértett a felvetéssel, és elmondta, hogy az általa képviselt egyesület is esélyelen, ha
ez a kitérium fenrráll a kiválasztásnál.

sütő kálmán szerint el kell kezdeni az együttgondolkodást, együtt kell, hogy tervezzenek a
települések szereplői és közösen kell kiválasaaniuk a jelenleg legfontosabb projektet. Az ilyen típusú
együttműködések adják a LEADER szemlélet értelmét és alapját. És ez is a cél. A jelenlegi körben
kevés a forrás, ezért szigorubb lehatárolás szükséges. A térség számára is lratékony és ésszerű
forrásfelhasználás érdekében nem szabad megengedni, hogy ezt a kevés forrást 1-2 település lekösse,
hiszen a HACS-hoz 82 település tartozik.

SÜtő Kálmán által elmondottakat a jelenlévők közül többen megerősítették, majd végül a 2013. évi
LEADER támogatási kör várható fejlesztési lehetőségeinek ismertetését a közg$ilés
tudomásul vette.

Egyéb kérdés, hozzászóIás nem volt, ez&t Sütő Kálmán kérte a jelenlévőket, hogy aki a bemutatott
intézkedéseket és azok előírásait elíogadja az kézfe\íartással szavazzon.
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5/2013. (IV.10) közgyűlési hatáíozat;
A vasi Órtorony kózhasznú Egyesület közglűlése 18 igen szavazattal 0 nem és 0
tartózkodás mellex efogadta a Hetyi vitlékfejlesztési stratégia LEADER intézkedési teneit,
valamint azok támogatás i kritériumait.

Bors Eszter munkaszervezet vezető elmondta, hogy a LEADER rendelet még nem jelent
meg, az intéZkedéSek tervezése a rendelet hiányában történt. A tervezett intézkedések a
kÖvetkező idószakban VM kontrollon mennek keresztül és lehetséges, hogy az ellenórzésiiket
kÖvetóen a VM módosítások elvégzését kéri. A módosítások átvezetését a munkaszervezet
előkészíti, és hogy az elfogadásra ne kelljen ismét rendkívüli közgy,rilést összehívni, célszerű
lenne, ha a Közg|ílés felhatalmazná az elnökséget a módosítások elfogadására.

sütő kálmán az előíerjesáés végén kérte a közgyűlés tagjait, hogy hozzászőIásaíkat tegyék meg,
kérdéseket tegyék fel. Mivel kérdés, hozzÁszőlás nem volt Sütő Kálmán kérte a jelenlévóket, hogy aki
elYetéít azzal, hogy a Közgyűlés a szükséges módosítások jóváhagyására az elnökséget hatalmazza
fel, az kézfeltartással szayazzon.

6/2013, (IV.10) közgyűlési határozat:
A vasi Órtorony kfuhasznú Egyesület ka:glűlése l8 igen szavazattal 0 nem és 0
tartózkodás mellett felhatalmazza az elnökséget, hogl a részletesen ismertetett LEADER
intézkedésekhez kapcsolódó, a vidékfejlesztési Minisztérium által keztleményezett (várhatóan
jogcímektől torténő Iehatárolás, egléb jogs:abályi .feltételeknek nem megfelelőség, valamint
brrásátcsoportosítás esetén) javítások átyezetését mérlegelje és elfogattja.

4. Napirendi pont:
A 2013. évi HelYi Yidékfejlesáési Stratégia LEADER tervének végrehajtása érdekében Helyi
Bíráló Bizottság alapításával kapcsolatos kérdések

Bors Esáer munkaszervezet vezető elmondta, hogy már sok szó esett a HBB íeladatairól.
ProjektkiválasaáSt, elózetes bírálati tevékenységet lát el a bizottság. Két körösség válik ez által a
PálYázati rendszer. Erősödik a helyi döntési kompetencia, szigorúbb tartalrni, minőségi, és HVS-hez
illeszkedési ellenőrzésen esnek át a pályázatok. Fontos, hogy az ügyfelek a HAcs-csal
együttműködésben állítsák össze projektjavaslataikat, így biztosítható a megfelelő felkészülés.
Minimum 5 tagból és 4 póttagból álló bizottság felállítása szükséges, amely szervezet a benyújtási
időszak alatt 20l3. májustól október végéig rendszeresen ülésezik és együttműködik a
munkaszervezettel. Tagjai felkészült, a térséget, va]amint a vasi Órtorony HAcs stratégiáját jól
ismerő személyek közül kell, hogy kiválasaásra kerüljenek. A bizottság összetételében és a
döntéshozatal során is bizosítani szükséges a civil és vállalko zői szíeru legalább 50%-os arányát.
Elmondta, hogy a HBB felállítható az elnökség tagjaiból, vagy tagjai a közgyűlés tagjaiból is
válasáatók. A korábbi LEADER körben az elnökség látta el e^ a feladatot, javasolja ez alkalommal
is a 1l íbs elnökség tagjaiból megalakítani a bizottságot.
Az elnökség 2013. március 27-i úlésén határozott róla, hogy amennyiben a közgyűlés támogatja,
elvállalja a feladat ellátását.
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SÜtő Kálmán elnök megerősítette a munkaszervezet yezető által elmondottakat és kérte a tagságot,
hogY mondjanak véleményt, esetleg tegyenek javaslatot. Mivel más iavaslat nem érkezett, ezérí az
elnök szavazást rendelt el.
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5. 1lv. lol közgyúlési batározal:

|Á Vasi Ortoroql Kö:hasznú Eglesűlet Közgyűlése lB igen szavazattal 0 nem és 0
)tartózkodás melletí úgy dönt, hogy az elnökség tagjai lassák el a 20]3 évi Leader
|náIyázati kör Helyi Biráló Bizottsági feladatait.

5. Napirendi pont:
A Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület 82 telepü|ésére vonatkozó helyi energiastratégiára
vonatkozó elképzelések ismertetése

A Vidékfejlesztési Minisaérium ajánlása szerint célszerű a HACS-okat felkészítení a multi_found
modell megvalósíására, hiszen megfeleló információkkal rendelkeznek a térségi adottságokról,
szerePlőkről. A munkaszervezet részt vett egy képzésen, ami a helyi energiastíatégiák elkészítésére
vonatkozik. (Megújuló energia hasznosítására, energetikai korszerűsítésre irányuló támogatások
kezelésének alapja.) A helyi energiastratégíára alapozva további források válhatnak elérhetővé.
Megujuló energia felhasmálást, fenntarthatóbb fejlesaéseket célzó projektekre kaphat forrást az
egyesÜlet, amelyek meghirdetésre kerülhetnek a térségi szereplók részére. Várhatóan több európai
úniós forrás alap kezelése válik lehetóvé az EMVÁ-n túl a 20l4-2020-as ciklusban.
A 20l3. március 27-i elnökségi ülésen döntés született róla, hogy amennyiben a HACS-ok lehetőséget
kapnak több lorrásalap kezelésére, akkor Vasi Órtorony Közhasmú Egyesület részt kíván venni ezek
kezelésében.

A hell energiastratégia készítésével kapcsolatos elkepzelések az akluális információk szerint a
LEADER támogatások keretében nem valósíthatóak meg. A VM nem változtat a LEADER rendelet
előírásain, amelyek szerint legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás vehetó igénybe 80%-os intenzitás
mellett erre a célra, amely forrás nem elegendó a 82 teleülésre vonatkozó hossá távú stratégia
elkészítésére.

Az MNVH által meghirdetésre kerülő Tanulmány jogcím hamarosan megnyíló lehetőségei keretében
próbál a HACS pályázatotbenyfitani. (100% intenzitás, maximum 2.500,000 Ft támogatás).

SÜtő Kálmán elnök kihangsúly ozta a több alap kezelésében való részvéte] előnyeit és a térség
szempontjából a hasznosságát. kérle a tagságot, hogy mondjanak vélemény, esetleg tegyenek
javaslatot. Mivel más javaslat nem érkezett, ezért az elnök szavazást rendelt el.
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Á Vasi Őtorony Kazhasznú Egyesület Közgyűlése l8 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkadás
melletr Úgt dönt, hogl részt kíván venni további források, és alapok kezelésében a jövőben,
aminek érdekében előkészítő tevékenységeket folytat. Az k)zglűIés meghatalmazza a

|munkaszenezetet, és az elnökséget, hogl a feladat ellátáshoz szükséges források

|megteremtésének 
érdekében tájékozódjon a támogatási lehetőségekről, és rryújtson be

|rálftzatokat.

Sütő Kálmán megköszönte a részvételt, elmondta, hogy az előre meghirdetett napirendi pontok
megtárgyalásának végére érliink és ezzel az i\ést 18.10 órakor bezárta,
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