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ame|y
a sÁcrrrcY LEADER rcynsÜlrr

20|3' éváprilis hó 08' napján |7,00 órakor megtartottközgyű|éséről

A közevűlés helve: 9756'Ikervár, József Atti|a utca 85. iBatt|ryányLajos MűrvelődésiHáz.|KSZTl
jelen|étiív szerint.
Jelen vannak: a me|léke|t

hogy
Keresztes Istvárra|e|nök köszönti a Ságlregy Leader E'gyesliletrnegielenttagságát,ntegá|lapítja,
|ratározatképes
a
52%o-osrészvétel
me|letta köz, Üzleti és civil szferák képviselőinekje|enlétével
közgyíilés.
Napirerrdipontelötti felszólalásbaltDr. Ga|ántaiGyörgy a Ság|regyLeader Egyesület a|apítóés20l3.
januárban |eköszönt e|nöke szintén köszönti a nregielent tagságot. Ikerváron a Batthyány Lajos
Művelődési Ház az egyesü|et első megalakulási he|yszíne,most ugyattitt köszön e| a tagságtól a
rnunkaköri összeférlretet|enség
rniatt búcsúzőjárási hivatalvezető. Sok küzc|elem,rre|rézség
övezte a
vidékfejlesztésÚrtját, de a tagság érdekében,a térségekfejlődése miatt folytatni ke|| ezt a
Az egyesület döntéshozó testiilete,munkaszervezeteközötti összharrg megtartásáraaz
tevékenységet.
ügyfé|barátszemlélettovábbvitelére,demokratikusdontésekre,fokozatos forráskilrelyezésretovábbra
is törekedni kell. Az e|rrökség,FB, tagságköz<jttaz összetartástovábbra is meghatározóelem legyen.
kíván
Kéri a megvá|asztarrdótestü|ettárnogatásátéselköszönésként'sikeres murrkát,erot, egészséget
munkaszervezetének
éstagságának.
a Sághegy Leader Egyesület vezetőségének,
Az Egyesü|et a|e|rröke javaslatot tesz a |evezetőe|rrök, a jegyzőkönyvvezeto ésa kétjegyzőkönyv elfogad:
lritelesítoszemélyére,
melyet a Közgyűlés az a|ábbiakszerint egyhangrJrlag
Levezető e|nök: FehérFerenc (lakcírne:9756lkervár Ifiúságu. 5.)
Jegyzökönyvvezető: NémethRutlolfné(lakcírne:96|2Bögöt Kossutlrútl.)
JegyzőkönyvJlitelesíto: Farkas Lász|ő (Iakcírne:96|2 Bögöt Tótlr György utca 20.)
Jegyzókönyv-hitelesíto:
Patyi Gábor (|akcínre:
9675 Bögöte Szabadságutca |6.)
Napirendi pontok
l)

2)
3)
4)

s)

6)
7)

T ájékoztatőszervezeti ésnrűköd ési kérdése
kró I;
Sághegy Leader EgyesíiletAlapszabályárrakrr-ródosítása;
A Ságlregy Leader Egyestilet elnökének,ale|nökének'3 elnökségi tagjának,felügyelő
bizottságe|nökénekés2 feliigye|ő bizottságitagjánakrnegválasztása;
He|yi B íráló Bizottság rnegváIasztása;
Ság|regyLeader Egyesiilet He|yi Vidékfej|esztési
Stratégia20l3. e|fogadása
20 | 3. évi költségvetése|fogadása;
Egyebek.

elfogadták'
A napirendipontokata Közgyű|ésenjelenlévőtagokegyhangÍrlag
1. napirendi pont
Dr. Galántai György és Gecse József 2013. január 1. rrapjánJárási Hivatal vezetővé kertiltek
a jelen Egyesii|etnélbetöltött eInöki és feliigyeIő
kinevezésre'ame|y jogviszorry összeférlretetlen
bizottsági mandátunrnra|.A fentiekre tekintettel Dr. Galárrtai György elllöl< és Gecse Jőzsef 2013.
jarruárbanbejelentették
Mive| 20l3. április 28-árrlejár a Ságlregy Leader Egyesü|et
|emondásukat.
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JárrosaMagdo|na,
5 évesmandátuma'Kereszteslstván alelnök, dr. Mesterházyné
tisztségviselőinek
ElemérFe|ügyelő
Patyi
va|amint
elnök,
Dóczi-Atti|4ErdélyiJárrose|nökségitagok,László Ervin FB
je|en
Közgyűlésenaz Egyesület
vá|t
bizottságitag is itudtuírásbeli|emondását'így szükségessé
újravá|asáása.
tisÍségviselőinek
2. nanirendinont
a Közgyűlést,hogy az A|apszabályuto|sómódosításaóta hatá|ybalépett
Levezetőelnök tájékoúatta
az egyesütésijogról, a közlrasinú jogál|ásról, va|amint a civil szervezetekműködésérölés
tamo!átasáro|szolo 20l|' évi 6LXXV. törvény, így szükségesaz A|apszabá|yrende|kezéseit
hozzáigazítaniaz űj j ogszabá|y rerrdeIkezéseilrez.
Levezetö e|nök javaso|ja továbbá a Közgyu|ésrrek,|togy az Alapszabá|y 6-!J!)-@
alábbiakszerintkerüljön rnódosításra:

az

(I) Az Egesiilet legfőbb szerve a Közglíilés.
A Közgtíilés a tagok Összessége.
a)
A Közgűlés munkáját a köz, ijzleti éscivil szféra képviseletébenvégzi,
b)
A Közgűlés az Elnökség tagjait a három szfera képviseletébenminősített többséggel, titkos szqvazőssal,
c)
az Elnökség által választott Jetölő Bizottságjavaslata alapján közvetett választóssal választja'
Az egtes Tagozatok legalóbb eg Íot delegálnak az Elnökségbe, azzal, hogt a Civil- és Üzleti tagozat által
d)
delegótt tagok arónya az Elnökségben mininrum 60%-ot el kell érjen.

az alábbiakszerint
|togyazAlapszabá|y6. 8 (3) bekezdései
Levezetőe|nökjavasoljaa Közgyii|ésnek,
kerüljenekrnódosításra:
(3) A Közg.űlésfenti
-

hatóskÖrei köziil az Elnökségre delegÍlja a következőket:

a 6.s Q) b.) d') e,) h,) pontban meghatórozott tórglkÖrt, valatnittt a tagfelvételt,

az alábbiakszerint
|rogyaz A|apszabály6. 8 (6) bekezdése
Levezetőe|nökjavasoljaa Közgyű|ésnek,
kerüljön módosításra:
(6) A sznazós típtlsa:
A Közg,lűlés minden napirendi pontkéntmegjelolt kérdésbeneg,lszerűtöbbséggel dönt.
Levezetö

elnök javaso|ja a Közgyii|ésnek, hogy az A|apszabály 7. 8 (2) bekezdés f.) nontia az

alábbiakszerintkerü|jönmódosításra:

f,) az Eglesiilet bankszdntlájafelett az Eglesiilet Elnöke rendelkezik.

LevezetőelnökjavasoljaaKözgyű|ésnek,lrogyazA|apszabály@az
alábbiakszerintkerüljön rnódosításra:
- az Eglesület bankszámlájafelett az Eglesület Elnöke rendelkezik.

Levezetö elnök javasoljatovábbá a Közgyu|ésnek,hogy az Alapszabály 10. s (3) bekezdéseaz
alábbiakszerintkerüljön módosításra:
Feliiglelő Bizottsóg tagjait és elnökét a hórom
íJ A Fe|ügye|ő Bizottság legalább három tagú'A Közgtíílés a
Bizottsdg
s-.fera képviseletébenminősített többségget, titkos szavazóssal, az Elnökség által választott Jelölő
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jatlasluÍa alap.jún közveÍe!t tálas:ttissal t,cjlesztjo, 5 él't.e' Fcltigt.elő Bi.ott'súgi tugságot kiilső szentély i,s
betölthet.

I/(20I3. 04. 08,|saintú közgl,ííIésihntdrozut:
A Közgyíílés egvhangúIug elftlgadÍn oz Alupszobűly juvnsolt nujdosításaÍt, így az Egyesiilet
Alnpszobdlyúnak 6, s (1), (3) és(6) bekezdése,a 7. s (2).f.)ponÍjn, n 8. $ hnrntadik pontja ésa 10. $
(3) bekealése a fenti Íortalomnnl nujdosításru keriilt, illeÍve a KözgyííIés döntijtt az Alopszabály
20l1. évi CLXXV. tiirvényrentlelkezéseinekntegfelelő huÍályosítúsriróIÍs.
3. napirendi pont
kapcsárra levezetőeInök tájékoztattaaKözgyÍi|ést'hogy a 20|3. év tttárciuslró 2ó. lrapi
A tisztúrjítás
tnegválasztottá|<
ellrökségi í'ilésen
a Je|ölő Bizottságot:Szép József (elnök). Kasza Ferenc és Dr.
Nénret|rIrrrrét.
Várnoscsa|ád
NénrethKálnrárr szenrélyébelr.
A Je|ö|ő Bizottság szavazatszátrr|álásra
részéról
polgárnresterét
kértefel. aki a tisztséget
e|fogadta.
A ntutlkaszervezet
Cságoly Szilvia ésBiró|á|ásbarl.
NénrethGabriella lesz segítség
érea szavazatszánr
tesz.javaslatot:
A Je|ölo Bizottságaz alábbi szenré|yek
nregválasztására
E l ttiik: Keresztes István(közszféra)
Alelnök: Patyi Elemér(kozszféra)
Jánosa
EInökség: Erdélyi János (vá||alkozói szléra),Dóczi Attila (civil szféra),dr. Mester|lázytlé
Magdolna(civi I szféra).
FeIiigyelff3izoÍtstig:Vargyai Vilnros (ellrök)' László Ervitl, BaranyaiErlrő.
A civi|ésa iizleti szféra60% - os nteg|éte
biztosított
az elrrökségberr.
2/(2013. 04, 08.I szdmúközgl,ííIésihntdrozat:
A lftxg1,|[l[5 _ titkos szovnzássnl _ 86 szoyazuÍtul,I0()% szavuznÍinrdnnynl 5 évesiilőíortuntrn oz
n,eg:
a IrÍbbi Íi szlségvi s el őkeÍ vcilnszÍoÍÍil
közszferu
Etnök: Keresztes IsÍvtitt(Jtittoshózn Nng.y*köuégÖnkonnón1,aúa pol54tírnrcster)
AIeInök: Patyi Elenúr (Bögöte Község Önkornutnyz.tttopolgúrnrcster)közszferu
EIniikségi tog: ErdéIyi Jrinos (KirúI)lk(íBorhóz KfÍ.) iizleti szféro
EInökségi Íag: Dóczi AÍtiIo (Rúha Míígá| EgyesiileÍ) civil szféru
Jdnosn Mngdolttu (Kentenesaljoi Regiottdlis Ifitisá17i Szervezet)
Elniikségi tog: dr, MesÍerhriz,vtté
civil szfiiro
FeIiigyető BizoÍtstig: Vot,gyni Viltttos etnök ( [Iruitijfitltt Iftuégi Önkonnún1,zűtpolgdr,nesÍer,
Ldsztó Ervin (Nenteskocs Iftzségi onkornuín1,?'iltpolgdrntester), Bnronvni Enúí( Csönge lftizség
o n konnányzaÍa po Igdrntester)
Az Alopszttbdl)l eJőírásónnk ntegfelelííenuz eInökségben n közszférn 4|,%-os képviseleÍiardnyc, oz
iizleti éscivil szféro 60%-os képviseleÍiardny,a biztosííott.

4. nanirencli nont

NérnethRudo|flrémunkaszervezetvezetó e|mondtao|rogy a he|yi döntéslrozata|
végre|rajtása
érdekében,
a LEADER HACS által sajáttagiaibó|megvá|asztott
szervea He|yi Bíráló Bizottság,me|y
támogató vagy e|utasítőhatározatta|zárja a benyújtottprojekt vizsgá|aÍát,
A HBB döntés alapja a
jogszabá|yoknak
projektjavaslat
való megfe|e|tetése,
va|anrinta HACS célkitűzésélrek
ésLEADER
tervében
megfoga|mazott
illtézkedéseknek
való megfe|eltetése.
A HBB tagjaiéspóttagjaikizárő|aga
LEADER HACS rendestagjai lehet.A HBB |ega|ább5 tagból és 4 póttagbó|á|| a folyamatos
lratározatképesség
ferrntartása
érdekében'
A civi| ésíiz|etiszféraHBB tagságonbelü|ikötelező aránya
|egalább50%.(E^ a póttagokkalegyüttis fenn ke|ltartani).A tagokmandátumamegválasztásukkal
kezdődik ésa LEADER HACS-ra vonatkozóana benyirjtásfelfuggesztéséig
tart,kivévelra a HBB
pp rendeIkezik.
Szervezeti ésM űködési Szabá|yzatanráské
HBB Tisztségvise|ök:
Elnök:
megválasztása
a |étesítő
vonatkozószabályokalapján
okiratbana tisztségvise|okre
Alelnök:
jár e|
Az elnök akadá|yoáatása
esetén
|ega|ább5 fö rnandátummal.
Határozatképesség|rez
rende|kezőHBB tag éspóttagegyüttesje|enléte
szükséges
a szavazásná|.A jelenlévő'mandátummal
rendelkezőtagságlega|ább50%o
az üzletiéscivil
szféraképviseletében
ke||,|rogyjelen legyerr.
HBB eljárás:
1,Előkészítés
- Nyi |vánosságbiztosítása
- A projektjavas|atok
e|ökészítésében
való segítségnyújtás
2. A projekdavas|at
benyújtása
- Területilegilletékes
LEADER HACS-|roz
- 2 pé|dányban
projektadat|apon
a LEADER HACS által rendszeresített
- Szerné|yesen
átadás.átvéte|i
nyi|atkozat
kíséretében
vagykönyve|tpostaikü|deményként
3. Hiánypót|ás
- Hibásanvagy |riáltyosarr
javítása,iIletvekiegészítése
projektadat|ap
benyújtott
- Hiánypót|ásró|az iigyféIá|talmegjelöltmódonelektronikusan
vagykönyvelt postaiküldeményként
- Az értesítő
|evé|
kézlrezvéte|ét
követően5 munkanapá||rende|kezésre
a hiánypótlásbenyújtására
- Hiánypótlásbenyújtásának
hiányábarr
a HBB a meglévőadatokalapjándönt
- Hiánypót|ássalkapcso|atos
az |.sz me|lék|et
alka|rnazásáva|
vezeti
irrfonnációkat
a munkaszervezet
4. A HBB ü|ései
- A HBB az ü|éseitazönnaga á|ta|e|őzetesen
meghatározott
ütemtervalapjánlrívjaössze
- Az ütemtervsztikségszerintmódosítható,
az
ame|yrő|a LEADER HACS hon|apjántájékoztatja
iigyfeleket
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. E|ső ü|és:a benyírjtásra
l0 naponbelü|
rendelkezésre
á|ló időszakkezdetétől
szánrított
. Utolsó ülés:A HBB forráskimerü|ésig
|rívható
össze
- Zártülés
5. Dörrtés|rozata|
- A HBB a LEADER HACS á|ta| meshatározottHVS célkitűzései
és intézkedéseihez
való
iIleszkedésről
dönt
- Egyszerűszótöbbségge|
dönt
- Szavazategyen|ő ség esetélrisnrételt szavazás
- Tálnogatóvagye|utasító
döntéshoz,me|yetrryilatkozat
forrnájában
állítki azíjgyfé|
részére
- Döntését
irrdok|ással
megfe|e|ő
|átjael
A

munkaszervezetfe|adata: Döntés-e|őkészítés,
a HBB

titkársága, Infonnációszo|gá|tatás,

segítségnyÚrjtás
a projektjavas|atok
e|készítésében,
záradéko|ás,
adminisztráciő.
Levezetőelrrökjavasoljaa Közgyűlésnek,lrogyválasszamega k<itelezoen
létrehozandó
Helyi Bí'.á|ó
Bizottságot.A Bizottságjavaso|ttagjai:KeresztesIstvánetrrök,Patyi Eleméralelnök' Erdé|yiJános,
Dóczi Atti|a,dr. Mester|lázylté
JánosaMagdolnaelnökségitagok.Póttagok:Kurucz Atti|a Kurucz
TearnKft. képvise|ője,
Novák E|emérA Nicki SzentAnna Temp|omért
Alapítványe|nöke, Bertáné
Dörnyei Judita SzívEgyesülete|nöke,PástiJózsefa Rába(p)ART Társulatelnöke.
3/(2013. 04, 08.|szómúkijzevííI
ési hatórozat:
A Közgyúílés_ títkos szovozttssal_ 86 szavazottal, tartózkodds és ellenszavozat nélkül - a Helyi
BíróIó BÍzottsttgtagjaÍnak az aldbbí szenúIyeketvóInsztotíon,eg a Sághegy Leader EgtesÍilet
eInökségét:
Elnök: Keresztes Istvtítt,alelnök: Potyi Elentér' Erdélyi rónos, Dóczi Attilo, dr. Mesterhdzyné
Jánosa Magdolna elnökségi tagok.
Póttagok: Kurucz Attíltt (Kurucz Team Kft képviselője),Novttk Elenúr (A Nicki Szent Anna
TentplomértAlopítvúnyelni)ke),Bertóné Dörnyei rudit (SzívEgyesíileteInöke), Ptísti József (Rdba
@)ARf Tdrsulatelniike)
5. nanirendinont
fe|ii lvizsgálatának
menete
:
A He|yi V idékfej
lesztési
Stratégia
foglaljaössze a 20|3, évifelü|vizsgálat
rövid isnreftetoben
NémethRudolfnémunkaszervezetvezető
indokoltságát.
főbb |épéseit'
szükségszerűségét'
felü|v izsgá|atárrak
oka:
|esztési
Stratégia
A Helyi V idékfej
o

a LEADER prograrnátalakítása

.

LEADER Programmeghirdetése
20l3Júniusától.

A HVS-ben szükségszeriien
ke|| a módosításokat
helyi,
elvégezni,HVS elörelraladásfe|mérése,
hazai, és g|obális gazdasági és társadalmi környezetben bekövetkezett vá|tozások áttekintése,
LEADER Terv sztikségszerinti átdolgoása, aktua|izáilása,
a LEADER Intézkedési
Terv e|készítése
miatt.
LEADER átalakítás
cé|ja:
rnegerósített
lre|yidöntésikompetencia,
egyszeríibb
e|jánás.
Megszűnika célterületek
rendszere,
a FIVS intézkedések
leszneka projektekbenyújtási
alapjai
A Hvs

LEADER TERVE kiegészülegy rnel|éklettel'
a LEADER Intézkedési
Terwel, ami

(az intézkedéseket)
részletesen
tarta|mazza
a tárnogatásikritériurnokat
je|ölni a HVS-ben az
A LEADER HACS ügyfélesetébentervezettprojekteketmeg kel| korrkrétan
intézkedések
között- ez|eszaz a|apjaa LEADER HACS sajátprojektjeinek
tárnogatásának
gazdaságfejlesÍési
Egyszertisödika forrása|lokáció:
ésszo|gáltatásfej|esztési
forrástkell elkülöníteni,
nem ke|l intézkedésekre
forrástal|oká|ni- kétsorrendFIFO e|v szerint(LEADER fejlesáésiforrás
45%-átgazdaságfej|esztésre
kell fordítani)
A

Helyi VidékfejlesztésiStratégiafe|ülvizsgá|atiútmutató a|apjárr 20|3. márciusban a

Szabadbattyánban
tartottképzést
követően e|indulta SághegyLeader Egyesület2011 évi HVS
megfogalmazásainak
áttekilrtése,
a megvalósulások
értéke|ése.
20l3-bana Helyi Vidékfejlesáési
Stratégia
tervezése
soránnem éltiinka nyomtatványbenyújtrásával
történő

projektöt|et gyűjtés |e|retőségével.Számos körlevélle|, www.saglregyleader.hu,

www.cel|domo|k.hulronlapokontörtént tá$ékoztatássa|,
facebookoldalakon történt megosztásokkal
lrívtukfe| a figyelmet az ötletek munkaszervezethez
történö benyújtáSára,
a HVS tervezésre.20|3.
március 20.án Nagysimonyiban27 fő vett részta fórumon a köz, vállalkozói, civi| szféraés a
vidékfejlesztési
szereplőkrészvételéve|.20|3.
március2|-élt2| érdek|ődőnek
ismertettük
a stratégia
tervezésirányvonalát,20|3,ápri|is 03-án Jánosházánegyeztettük14 fő részvételével
a fej|esztési
elképzeléseket.
Répcelakon22fojelentmeg azegyeztetómegbeszélésen
20l3. április 04-érr.
Számos
e|nökségi
ötletet osáottak meg ve|ünkmindháromszféraképviselői.Munkaszervezetiegyeztetések,
iilésekelőaék meg a LEADER Terv összeál|ítását.
Szinteazonosszintűvolt a szférákaktivitásaa
projektötletmegfoga|mazásokbarr.
menetének
e|fogadását.
Levezetőe|nökjavasoljaa Közgyű|ésnek
a HVS fe|ü|vizsgá|at
4/(2013,04. 08) sztímúközevúíIési
hattűrozot:

:
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A Közg1lííIés86 szavazattal,tartózkodds ésellensuuozot ttélkiilfogadto el a Helyi Vidékfejlesztésí
Stratégiafe I ülviasgól tttmeneténe
k ismertetését,
Levezető elnök felkéri Bartos Róbert pá|yázati referenst'lrogy isrnertessea felü|vizsgálat során
véglegessé
vált Célkitúzések,
Intézkedések,
LEADER Terv, HVS mellékletektartalmát.

A Helyí VidékfejlesztésiStratégíafő célkitűízéseí,ltoudrenclelt,meghirdetésre keríilő
intézkedései:
A Stratégia
célkitűzéseinek
alapjaajövöképben már megfoga|mazásra
kerü|t,a2007-2008-ban
ésa 20ll-ben rnegfoga|mazott
céloktólnagymértékben
nem térel' Az e|teltidőszak tapaszta|atai
alapján a struktúráj
a nérn
iképpvá|tozott,tarta|ma bővítésre
került.
A.

céIkítűízés: Telepiiléskép kíalakítása, fejlesztése,

épített örökségiink

fenntartása, élhetőbb éIetkíalakítdsa
A településeken
a népesség
megtartása
fontosszempoIrto
nrerta lakosságelöregedése'
a fiatalok
jelerrt.A rneglévőlétesítrnények
elköltözéserragyprob|émát
számostelepÜléserr
|erornlott
állapotbarr
vannakorrernszo|gá|jákrnegfelelöerr
a közösségi célokat,nembiztosítják
ke|lőena szabadidő|rasznos
eltö|tésének
le|retőségét,
a kulturális'lrelyi vagy közösségi rendezvény
megrerrdezésérrek
|ehetőségét'
A faluközporrtmegúju|ását
e|ősegítöfej|esztések
támogatása,va|aminta he|yi kezdernér.ryezések
további erősítésea komfortérzetemelkedését
lrozhatja,bár a valós fejlesztéseka|apja, az
_ csatorna,
járda,utak,stb._ megvalósulása
infrastrukturális
fejlesztési
igények
lenne.
Itttézkedések:
1.) Sporto lúsifeltételek javítdsa
2.) Közbíztons dg éstí,ízvédelem
fejlesztése
B.

célkitúízés: Térségi gazdasdgi

potencitíl

erősítése, Jiatalok

és helyi

vóIlal kozáso k bevondsa a gazdasógfej Iesztésbe
A nemzetközi és |razai szinten bekövetkezó gazdaságivisszaeséslratásáraa vál|alkozások
rnűködésele|assu|t.
Ez a tényszükségessé
teszio|yanintézkedések
nregfoga|mazását,
ne|yek a lre|yi
vá||alkozásokerősítésére'
fej|esztésére
irárryu|rrak.
Tálnogatnikell a szabványosítási
ésrnegfele|ési
törekvéseket,segítenia kereskedelmitevékenységet
végzóvá|lalkozásokhálózatosodástörekvését,
piacrajutásának|ehetőségét.
megteremteni
a helyiterrnékek
Intézkedések:
1.) A ltelyi vdIIaIkozdsok éstermelők versenyképességének
növelése

e
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c.

céIkitíízés:
Az Ídentitdstudat erősítése,hagyontdnyaink ntegőrzése, a térségi

egjl iitt m űík ö dés fej Iesztése
Civi| szervezeteink
fontosszerepetjátszanaktérségiink
é|etében,
telepii|éseink
|ragyornányait
megörzik, programokatszerveznek,a közösség építésében,
az identitástudaterősítésében
nagy
jelentőséggeIbírnak. Telepü|éseinken
jeIlernzően az alábbi egyestiletekta|álhatók meg:
lragyományőrző egyesületek, tűzo|tó egyesiiIetek, spoftegyesü|etek,polgárőr egyesü|etek,
vöröskeresztes szervezetek.A szátnos eIentében
összefonódó töfténelnrinrúlt és a kulturá|is
összetartozáso|yan kohéziósés identitásképzo
között, arni kellóen
erőt jelentenekte|epiiléseirrk
megalapoz|ratja
a térség
közös jövójét. Enrrekfontoseszköze az örökség- éSéftékvéde|em,
a szel|emi
|ragyományokisrnereteés nregisnrertetése,
továbbá az irftézmétryek
és civi| szervezetekközötti
együttműködés
is' A fejlesztések
a társadalmielfogadottság
sikerétalapvetőerrmeg|latározza
ésaz
aktívrészvétel.
Errrrekelősegítése
érdekében
szükséges
mozgósítarri
a civiI társada|ommeg|ratározó
szereplőit,akik elsősorbankulturálisegyüttműködéseik
révén
szerepettöltenek be a közös identitás
megerösítésében.
Az oktatási,képzési,
kulturális együttrnt'rktidések
és a kulturális szolgáltatáSok
jelentös szereppelbíntak,a há|ózatosodás
együttesena társada|miésa terii|etikohézióerősítésében
e|ősegítését
szoIgálják.
Itttézkedések:
1.) Ren dezvéttyszerv ezéséstérs ég i k ap csol otok fej Iesztése
2.) TermészetíéskulturóIís örökségiink

D.

védelme,ntegőrzése ésfenntartása

CélkÍtűízés:
TurisztÍkai fejlesztések és szolgtíIttttások bővítése,aktív pihenés

fe ItéteIeine k biztosítdsa
A turisztikaiszektorvá|Ialkozóiszférájahozzájáru|
a térséggazdaságártak
fej|ődésé|rez,
i||etve
rnunkahelyeket
tart ferrrrvagy teremt.A térség
turisztikaiarculatánakrrregőrzésélrez,
fejlesztésélrez
e|enged|retet|en
a turisztikaiszál|ásokfejlesztése'
a |lozzájukkapcso|ódószolgáltatásokkialakítása,
mirrélmagasabbszintre emeIése.A turisztikai fejlesztésekkövetkeztéberr
a helyben e|őál|ított
termékek
felvevöpiacaszé|esed|ret,
a helyiternrékek
ismertsége
rrőhet.
ItttézkecIések:
|.) Szdlldshelyek kÍalakítdsa ésfejlesztése, a térségrejellentző, sztilltíshelyhez nent
köt h ető turÍsztika i attra kció fej Iesztése
A Célkitűzésekés Intézkedések
ismertetéseután a HVS kötelező me||ékleteinek
részletes
ismertetése
következett:
l ' sz' rne||ék|etLEADER

|ntézkedési
Terv - intézkedések,
tárnogatási |e|retőségek

összefoglalása
2. sz.rne|lék|et
KitöItésiúrtnrutató
Tervltez
a LEADER Intézkedési

3. sz. lnel|ékletProjektadatlapminimumtaftalnra
4. sz. rne||ék|et
Útmutató a projektadatlapkitöltéséhez
5. sz. nrelléklet
Jegyzőkönyv mininrurntafta|Ina
ésfelelősségválIalási
rryilatkozat
6. sz. nrellékletHitelességi
7. sz. nrellékletÖsszesítőadat|ap
az osszesítőadatlaphoz
8. sz. nrellékletKitöltési Úrtnrutató

Levezető elnök javasolja a közgyűlésnek a Ságlregy Leader Egyesület l{elyi Vidékfejlesztési
Stratégiájának ésmellékleteinek elfo gadását.
5/(2013. 04. 08.|szdmú közgtlíílésihntórozot:
A közgyííIés 86 szavazattcl, ellenszavazat és tartózkodtk nélkiil fogndta eI a Sdglrcgy Lender
EgyesüIet HeIyi VídékfejlesztésiStratégíójdt, nellékleteit, vnlonintfelhntolntűzzű il Súghegy Leoder
Egyesiilet elnökségét, hogy az eseíleges Vidékfejlesztési MÍnisztériarui észrevételek korrekciójót
közgyííIés összehívdsa néIkiil elvégezhesse a közgyíílés dltnl elfogadott HeIyÍ Vidékfejlesztési
StrnÍégidban.
6. nanirendi nont
melyet
tervezetét,
A levezetoe|rrök a Közgytilés eléterjesztiaz Egyesiilet20|3' évi kö|tségvetésének
jarruár
jóváhagyott.
A bevételekés kiadások
az E|nökség 20|3. év
hó 30. napjálr rnár elfogadott,
összesen 40'500 ezer Ft nrűlködésiköltség felhasználástje|errterrek.Bevételkénta jelentősen
l.000 ezer Ft tagdíjbevétellel,
a PorsclreLízing Kft.2.000
|ecsökkentett3l.500 ezer Ft tánrogatással,
ezer Ft óvadék felszabadulási összegével és 6.000 ezer Ft tőkejellegíi bevételle|száIno|unk.
megfogalmazottkiadásokka|tervezt[ittk.
Szernélyikiadásként
Kiadáskénta 30120|2'VM rende|etben
munkabér, és 200.000 Ft/fó Cafetéria felhaszná|ást nevesítetti.inkaz alkaltnazottak részére.Az
a
elnökség'Feltigyelö BizottságésHBB részére
tiszteletdíj
fizetésév'el
szátnolunk.Költségtérítésként
tnulrkaszervezettészére
használatelszárrrolástbiztosítunk.
munkábajárást ésmagán szenrélygépkocsi
jogosu|t. A Sághegy Leader
A SLE elrröke magán szenrélygépkocsi
használati kö|tségtérítésre
törekszik' továbbra is takarékos
Egyesíiletrészére2012-ben nyújtotttagi kö|csörrök visszafizetésére
gazdá|kodássalszeretné
a pénziigyistabilizációelérését.
javasolja
Levezető eInök
a költségvetéseIfogadását.
6/(2013. 04. 08.I szdmú közgvííIésihuÍőrozaí:
A közgyííIés 86 slavazattal, ellenszavazat és tartózkotlás néIkiil fogndto el a Sóghegy Lencler
Egy esiil et 2 013. éviIftj Its égvetését.
7. napirendi pont
Levezető elnök az Ítjonnanmegvá|asztott
elnöknek, a |eköszönt alelnöknek, KeresztesIstvánrrakadta
IrogyDr. Ga|ántai György eInöksége
át a szőt. Elnök írrntegköszönte a tagságbizalnrát.Harrgsr|r|yozta,
alatt kia|aklllt pé|daéftékŰl
összlrarrg az Elnokség, Feliigyelő Bizottság és tnunkaszervezetközött
továbbra is követendő, megtartatrdó.A teljes értékűcsapatnruttkatovább folytatására tett ígéreteta
fejlesztése
érdekében.
tagság,a Cel|dömölki ésSárvári Kistérség
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ésaz adafuáltoás
a Közgyti|ést,hogy az EgyesületA|apszabá|y-módosítását
Az Elnök tétjékoztatja
benyújtjaa Szombat|re|yiTörvényszékbezbírósági
átvezetéséhez
szükségesegyébrne|lékleteket
nyilvántartásbavételcéljából.
A megválasáott tisáségviselők az a|áírt tisztség elfogadó nyilatkozatot a tagság előtt a
leadták.
munkaszervezettészére
hozzásző|és
nemvolt, Keresáes Istvána közgyű|éstbezárta,
Mivel észrevétel,

sÁcxrcy LE/\DER
F;fifirsi.ri"ET
Kelt: Ikervár.20|3. 04.08.
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