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ame|y készült a sÁcrrrcY LEADER rcynsÜlrr
20|3' év április hó 08' napján |7,00 órakor megtartott közgyű|éséről

A közevűlés helve: 9756'Ikervár, József Atti|a utca 85. iBatt|ryány Lajos Műrvelődési Ház.|KSZTl

Jelen vannak: a me|léke|t jelen|éti ív szerint.

Keresztes Istvárr a|e|nök köszönti a Ságlregy Leader E'gyeslilet rnegielent tagságát, ntegá|lapítja, hogy
52%o-os részvétel me|lett a köz, Üzleti és civil szferák képviselőinek je|enlétével |ratározatképes a
közgyíilés.

Napirerrdipont elötti felszólalásbalt Dr. Ga|ántaiGyörgy a Ság|regy Leader Egyesület a|apító és 20l3.
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 búcsúző járási hivatalvezető. Sok küzc|elem, rre|rézség övezte a
vidékfejlesztés Úrtját, de a tagság érdekében, a térségek fejlődése miatt folytatni ke|| ezt a
tevékenységet. Az egyesület döntéshozó testiilete, munkaszervezete közötti összharrg megtartására az
ügyfé|barát szemlélet továbbvitelére, demokratikus dontésekre, fokozatos forráskilrelyezésre továbbra
is törekedni kell. Az e|rrökség, FB, tagság köz<jtt az összetartás továbbra is meghatározó elem legyen.
Kéri a megvá|asztarrdó testü|et tárnogatását és elköszönésként' sikeres murrkát, erot, egészséget kíván
a Sághegy Leader Egyesület vezetőségének, munkaszervezetének és tagságának.

Az Egyesü|et a|e|rröke javaslatot tesz a |evezető e|rrök, a jegyzőkönyvvezeto és a két jegyzőkönyv -

lritelesíto személyére, melyet a Közgyűlés az a|ábbiak szerint egyhangrJrlag elfogad:

Levezető e|nök: Fehér Ferenc (lakcírne: 9756lkervár Ifiúság u. 5.)
Jegyzökönyvvezető: Németh Rutlolfné (lakcírne: 96|2Bögöt Kossutlr út l.)
JegyzőkönyvJlitelesíto: Farkas Lász|ő (Iakcírne: 96|2 Bögöt Tótlr György utca 20.)
Jegyzókönyv-hitelesíto: Patyi Gábor (|akcínre: 9675 Bögöte Szabadság utca |6.)

Napirendi pontok

l )
2)
3 )

4)
s)
6)
7)

T ájékoztatő szerv ezeti és nrű köd és i kérdése kró I ;
Sághegy Leader Egyesíilet Alapszabályárrak rr-ródosítása;
A Ságlregy Leader Egyestilet elnökének, ale|nökének' 3 elnökségi tagjának, felügyelő
bizottság e|nökének és 2 feliigye|ő bizottsági tagjának rnegválasztása;

He|yi B íráló Bizottság rnegváIasztása;
Ság|regy Leader Egyesiilet He|yi Vidékfej|esztési Stratégia 20l3. e|fogadása
20 | 3. év i költségvetés e|fogadása;
Egyebek.

A napirendi pontokat a Közgyű|ésen jelenlévő tagok egyhangÍrlag elfogadták'

1. napirendi pont

Dr. Galántai György és Gecse József 2013. január 1. rrapján Járási Hivatal vezetővé kertiltek
kinevezésre' ame|y jogviszorry összeférlretetlen a jelen Egyesii|etnél betöltött eInöki és feliigyeIő
bizottsági mandátunrnra|. A fentiekre tekintettel Dr. Galárrtai György elllöl< és Gecse Jőzsef 2013.
jarruárban bejelentették |emondásukat. Mive| 20l3. április 28-árr lejár a Ságlregy Leader Egyesü|et
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tisztségviselőinek 5 éves mandátuma' Keresztes lstván alelnök, dr. Mesterházyné Járrosa Magdo|na,
Dóczi-Atti|4 Erdélyi Járros e|nökségi tagok, László Ervin FB elnök, va|amint Patyi Elemér Fe|ügyelő

bizottsági tag is itudtu írásbeli |emondását' így szükségessé vá|t je|en Közgyűlésen az Egyesület
tisÍségviselőinek új ravá|asáása.

2. nanirendi nont

Levezető elnök tájékoúatta a Közgyűlést, hogy az A|apszabály uto|só módosítása óta hatá|yba lépett

az egyesütési jogról, a közlrasinú jogál|ásról, va|amint a civil szervezetek működéséröl és

tamo!átasáro| szolo 20l|' évi 6LXXV. törvény, így szükséges az A|apszabá|y rende|kezéseit
hozzáigazítani az űj j o gs zab á | y re rr de I kezé se i lr ez.

Levezetö e|nök javaso|ja továbbá a Közgyu|ésrrek, |togy az Alapszabá|y 6-!J!)-@ az

alábbiak szerint kerüljön rnódosításra:

(I) Az Egesiilet legfőbb szerve a Közglíilés.

a) A Közgtíilés a tagok Összessége.

b) A Közgűlés munkáját a köz, ijzleti és civil szféra képviseletében végzi,

c) A Közgűlés az Elnökség tagjait a három szfera képviseletében minősített többséggel, titkos szqvazőssal,

az Elnökség által választott Jetölő Bizottságjavaslata alapján közvetett választóssal választja'

d) Az egtes Tagozatok legalóbb eg Íot delegálnak az Elnökségbe, azzal, hogt a Civil- és Üzleti tagozat által

delegótt tagok arónya az Elnökségben mininrum 60%-ot el kell érjen.

Levezető e|nök javasolja a Közgyii|ésnek, |togy azAlapszabá|y 6. 8 (3) bekezdései az alábbiak szerint
kerüljenek rnódosításra:

(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,

Levezető e|nök javasolja a Közgyű|ésnek, |rogy az A|apszabály 6. 8 (6) bekezdése az alábbiak szerint

kerüljön módosításra:

(6) A sznazós típtlsa:

A Közg,lűlés minden napirendi pontként megjelolt kérdésben eg,lszerű többséggel dönt.

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

alábbiak szerint kerü|jön módosításra:

f,) az Eglesiilet bankszdntlájafelett az Eglesiilet Elnöke rendelkezik.

Levezetőe ln ök javaso l jaaKözgyű|ésnek, l rogyazA|apszabá ly@az
alábbiak szerint kerüljön rnódosításra:

- az Eglesület bankszámlájafelett az Eglesület Elnöke rendelkezik.

Levezetö elnök javasolja tovább á a Közgyu|ésnek, hogy az Alapszabály 10. s (3) bekezdése az

alábbiak szerint kerüljön módosításra:

íJ A Fe|ügye|ő Bizottság legalább három tagú' A Közgtíílés a Feliiglelő Bizottsóg tagjait és elnökét a hórom

s-.fera képviseletében minősített többségget, titkos szavazóssal, az Elnökség által választott Jelölő Bizottsdg
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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,ííIési hntdrozut:

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 és a 10. $
(3) bekealése a fenti Íortalomnnl nujdosításru keriilt, illeÍve a KözgyííIés döntijtt az Alopszabály
20l1. évi CLXXV. tiirvény rentlelkezéseinek ntegfelelő huÍályosítúsriróI Ís.

3. napirendi pont

A tisztúrjítás kapcsárr a levezető eInök tájékoztattaa KözgyÍi|ést' hogy a 20|3. év tttárcius lró 2ó. lrapi
ellrökségi í'ilésen tnegválasztottá|< a Je|ölő Bizottságot: Szép József (elnök). Kasza Ferenc és Dr.
Nénreth Kálnrárr szenrélyébelr. A Je|ö|ő Bizottság szavazatszátrr|álásra Nénret|r Irrrrét. Várnoscsa|ád
polgárnresterét kérte fel. aki a tisztséget e|fogadta. A ntutlkaszervezet részéról Cságoly Szilvia és Biró-
Nénreth Gabriel la lesz segítség ére a szav azatszánr |á |ásbarl.

A Je|ölo Bizottság az alábbi szenré|yek nregválasztására tesz.javaslatot:

E l ttii k: Keresztes István (közszféra)

Alelnök: Patyi Elemér (kozszféra)

EInökség: Erdélyi János (vá||alkozói szléra), Dóczi Attila (civil szféra), dr. Mester|lázytlé Jánosa
Magdolna (civi I szféra).

FeIiigyelff 3izoÍtstig: Vargyai Vilnros (ellrök)' László Ervitl, Baranyai Erlrő.

A civi|és a iizleti szféra 60% - os nteg|éte biztosított az elrrökségberr.

2/(2013. 04, 08.I szdmú közgl,ííIési hntdrozat:

A lftxg1,|[l[5 _ titkos szovnzássnl _ 86 szoyazuÍtul, I0()% szavuznÍi nrdnnynl 5 éves iilőíortuntrn oz
a I rÍb b i Í i szls égv i s e l őkeÍ vcil nszÍoÍÍil n,eg :

Etnök: Keresztes IsÍvtitt (Jtittoshózn Nng.y*köuég Önkonnón1,aúa pol54tírnrcster) közszferu
AIeInök: Patyi Elenúr (Bögöte Község Önkornutnyz.ttto polgúrnrcster) közszferu
EIniikségi tog: ErdéIyi Jrinos (KirúI)lk(í Borhóz KfÍ.) iizleti szféro
EInökségi Íag: Dóczi AÍtiIo (Rúha Míígá| EgyesiileÍ) civil szféru
Elniikségi tog: dr, MesÍerhriz,vtté Jdnosn Mngdolttu (Kentenesaljoi Regiottdlis Ifitisá17i Szervezet)
civil szfiiro

FeIiigyető BizoÍtstig: Vot,gyni Viltttos etnök ( [Iruitijfitltt Iftuégi Önkonnún1,zűt polgdr,nesÍer,
Ldsztó Ervin (Nenteskocs Iftzségi onkornuín1,?'ilt polgdrntester), Bnronvni Enúí( Csönge lftizség
o n konnányzaÍ a po Ig drnteste r)

Az Alopszttbdl)l eJőírásónnk ntegfelelííen uz eInökségben n közszférn 4|,%-os képviseleÍi ardnyc, oz
iizleti és civil szféro 60%-os képviseleÍi ardny,a biztosííott.

4. nanirencli nont



Nérneth Rudo|flré munkaszervezet vezetó e|mondtao |rogy a he|yi döntéslrozata| végre|rajtása

érdekében, a LEADER HACS által saját tagiaibó| megvá|asztott szerve a He|yi Bíráló Bizottság, me|y

támogató vagy e|utasítő határozatta| zárja a benyújtott projekt vizsgá|aÍát, A HBB döntés alapja a

projektjavaslat jogszabá|yoknak való megfe|e|tetése, va|anrint a HACS célkitűzésélrek és LEADER

tervében megfoga|mazott illtézkedéseknek való megfe|eltetése. A HBB tagjai és póttagjai kizárő|ag a

LEADER HACS rendes tagjai lehet. A HBB |ega|ább 5 tagból és 4 póttagbó| á|| a folyamatos

lratározatképesség ferrntartása érdekében' A civi| és íiz|eti szféra HBB tagságon belü|i kötelező aránya

|egalább 50%. (E^ a póttagokkal együtt is fenn ke|l tartani). A tagok mandátuma megválasztásukkal

kezdődik és a LEADER HACS-ra vonatkozóan a benyirjtás felfuggesztéséig tart, kivéve lra a HBB

Szervezet i és M űködés i Szabá|y zata nráské pp rende I kezi k.

HBB Tisztségvise|ök:

Elnök:

megválasztása a |étesítő okiratban a tisztségvise|okre vonatkozó szabályok alapján

Alelnök:

Az elnök akadá|yoáatása esetén jár e|

Határozatképesség|rez |ega|ább 5 fö rnandátummal. rende|kező HBB tag és póttag együttes je|enléte

szükséges a szavazásná|. A jelenlévő' mandátummal rendelkező tagság lega|ább 50%o az üzleti és civil

szféra képviseletében ke||, |rogy jelen legyerr.

HBB eljárás:

1, Előkészítés
- Nyi |vánosság biztosítása

- A projektjavas|atok e|ökészítésében való segítségnyújtás

2. A projekdavas|at benyújtása

- Területileg illetékes LEADER HACS-|roz

- 2 pé|dányban a LEADER HACS által rendszeresített projekt adat|apon

- Szerné|yesen átadás.átvéte|i nyi|atkozat kíséretében vagy könyve|t postai kü|deményként

3. Hiánypót|ás

- Hibásan vagy |riáltyosarr benyújtott projekt adat|ap javítása, iIletve kiegészítése

- Hiánypót|ásró| az iigyféI á|tal megjelölt módon elektronikusan vagy könyvelt postai küldeményként

- Az értesítő |evé| kézlrezvéte|ét követően 5 munkanap á|| rende|kezésre a hiánypótlás benyújtására

- Hiánypótlás benyújtásának hiányábarr a HBB a meglévő adatok alapján dönt

- Hiánypót|ással kapcso|atos irrfonnációkat a munkaszervezet az |.sz me|lék|et alka|rnazásáva| vezeti

4. A HBB ü|ései

- A HBB az ü|éseit azönnaga á|ta|e|őzetesen meghatározott ütemterv alapján lrívja össze

- Az ütemterv sztikség szerint módosítható, ame|yrő| a LEADER HACS hon|apján tájékoztatja az

iigyfeleket
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. E|ső ü|és: a benyírjtásra rendelkezésre á|ló időszak kezdetétől szánrított l0 napon belü|

. Utolsó ülés: A HBB forráskimerü|ésig |rívható össze

- Zártülés

5. Dörrtés|rozata|

- A HBB a LEADER HACS á|ta| meshatározott HVS célkitűzései és intézkedéseihez való

iIleszkedésről dönt

- Egyszerű szótöbbségge| dönt

- Szav azate gye n | ő s é g es etélr i s nr éte lt szav azás

- Tálnogató vagy e|utasító döntés hoz, me|yet rryilatkozat forrnájában állít ki azíjgyfé| részére

- Döntését megfe|e|ő irrdok|ással |átja el

A munkaszervezet fe|adata: Döntés-e|őkészítés, a HBB titkársága, Infonnációszo|gá|tatás,

segítségnyÚrjtás a projektjavas|atok e|készítésében, záradéko|ás, adminisztráciő.

Levezető elrrök javasolja a Közgyűlésnek, lrogy válassza meg a k<itelezoen létrehozandó Helyi Bí'.á|ó
Bizottságot. A Bizottság javaso|t tagjai: Keresztes István etrrök, Patyi Elemér alelnök' Erdé|yi János,
Dóczi Atti|a, dr. Mester|lázylté Jánosa Magdolna elnökségi tagok. Póttagok: Kurucz Atti|a Kurucz
Tearn Kft. képvise|ője, Novák E|emér A Nicki Szent Anna Temp|omért Alapítvány e|nöke, Bertáné
Dörnyei Judit a Szív Egyesület e|nöke, Pásti József a Rába (p) ART Társulat elnöke.

3/(2 0 1 3. 04, 08.| szómú kijzev ííI és i hatórozat:

A Közgyúílés _ títkos szovozttssal _ 86 szavazottal, tartózkodds és ellenszavozat nélkül - a Helyi
BíróIó BÍzottsttg tagjaÍnak az aldbbí szenúIyeket vóInsztotío n,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
Tentplomért Alopítvúny elni)ke), Bertóné Dörnyei rudit (Szív Egyesíilet eInöke), Ptísti József (Rdba

@) ARf Tdrsulat elniike)

5. nanirendi nont

A He |yi V idékfej lesztési Stratégia fe| ii lv izsgálatának menete :

Németh Rudolfné munkaszervezetvezető rövid isnreftetoben foglalja össze a 20|3, évi felü|vizsgálat

főbb |épéseit' szükségszerűségét' indokoltságát.

A Helyi V idékfej |esztési Stratégia fel ü | v izsgá|atárrak oka :

o a LEADER prograrn átalakítása



. LEADER Program meghirdetése 20l3Júniusától.

A HVS-ben szükségszeriien ke|| a módosításokat elvégezni, HVS elörelraladás fe|mérése, helyi,

hazai, és g|obális gazdasági és társadalmi környezetben bekövetkezett vá|tozások áttekintése,

LEADER Terv sztikség szerinti átdolgoása, aktua|izáilása, a LEADER Intézkedési Terv e|készítése

miatt.

LEADER átalakítás cé|ja: rnegerósített lre|yi döntési kompetencia, egyszeríibb e|jánás.

Megszűnik a célterületek rendszere, a FIVS intézkedések lesznek a projektek benyújtási alapjai

A Hvs LEADER TERVE kiegészül egy rnel|éklettel' a LEADER Intézkedési Terwel, ami

részletesen tarta|mazza a tárnogatási kritériurnokat (az intézkedéseket)

A LEADER HACS ügyfél esetében tervezett projekteket meg kel| korrkrétan je|ölni a HVS-ben az

intézkedések között- ez|esz az a|apja a LEADER HACS saját projektjeinek tárnogatásának

Egyszertisödik a forrása|lokáció: gazdaságfejlesÍési és szo|gáltatásfej|esztési forrást kell elkülöníteni,

nem ke|l intézkedésekre forrást al|oká|ni - két sorrend FIFO e|v szerint (LEADER fejlesáési forrás

45%-át gazdaságfej|esztésre kell fordítani)

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fe|ülvizsgá|ati útmutató a|apjárr 20|3. márciusban a

Szabadbattyánban tartott képzést követően e|indult a Sághegy Leader Egyesület 2011 évi HVS

megfogalmazásainak áttekilrtése, a megvalósulások értéke|ése.

20l3-ban a Helyi Vidékfejlesáési Stratégia tervezése során nem éltiink a nyomtatvány benyújtrásával

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

www.cel|domo|k.hu lronlapokon történt tá$ékoztatássa|, facebook oldalakon történt megosztásokkal

lrívtuk fe| a figyelmet az ötletek munkaszervezethez történö benyújtáSára, a HVS tervezésre. 20|3.

március 20.án Nagysimonyiban 27 fő vett részt a fórumon a köz, vállalkozói, civi| szféra és a

vidékfejlesztési szereplők részvételéve|.20|3. március 2|-élt 2| érdek|ődőnek ismertettük a stratégia

tervezés irányvonalát,20|3, ápri|is 03-án Jánosházán egyeztettük 14 fő részvételével a fej|esztési

elképzeléseket. Répcelakon22fojelent meg azegyeztetó megbeszélésen 20l3. április 04-érr. Számos

ötletet osáottak meg ve|ünk mindhárom szféra képviselői. Munkaszervezeti egyeztetések, e|nökségi

iilések előaék meg a LEADER Terv összeál|ítását. Szinte azonos szintű volt a szférák aktivitása a

projektötlet megfoga|mazásokbarr.

Levezető e|nök javasolja a Közgyű|ésnek a HVS fe|ü|vizsgá|at menetének e|fogadását.

4/(2013, 04. 08) sztímú közevúíIési hattűrozot:
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A Közg1lííIés 86 szavazattal, tartózkodds és ellensuuozot ttélkiil fogadto el a Helyi Vidékfejlesztésí

Stratégia fe I ülvias g ól ttt meneténe k is mertetését,

Levezető elnök felkéri Bartos Róbert pá|yázati referenst' lrogy isrnertesse a felü|vizsgálat során

véglegessé vált Célkitúzések, Intézkedések, LEADER Terv, HVS mellékletek tartalmát.

A Helyí Vidékfejlesztési Stratégíafő célkitűízéseí,ltoudrenclelt, meghirdetésre keríilő
intézkedései:

A Stratégia célkitűzéseinek alapja ajövöképben már megfoga|mazásra kerü|t, a2007-2008-ban

és a 20ll-ben rnegfoga|mazott céloktól nagymértékben nem tér el' Az e|telt időszak tapaszta|atai

alapj án a struktúráj a nérn iképp v á|tozott, tarta| ma bővítésre kerü lt.

A. céIkítűízés: Telepiiléskép kíalakítása, fejlesztése, épített örökségiink

fenntartása, élhetőbb éIet kíalakítdsa

A településeken a népesség megtartása fontos szempoIrto nrert a lakosság elöregedése' a fiatalok

elköltözése rragy prob|émát jelerrt. A rneglévő létesítrnények számos telepÜléserr |erornlott állapotbarr

vannako rrern szo|gá|ják rnegfelelöerr a közösségi célokat, nem biztosítják ke|lően a szabadidő |rasznos

eltö|tésének le|retőségét, a kulturális' lrelyi vagy közösségi rendezvény megrerrdezésérrek |ehetőségét'

A faluközporrt megúju|ását e|ősegítö fej|esztések támogatása, va|amint a he|yi kezdernér.ryezések

további erősítése a komfortérzet emelkedését lrozhatja, bár a valós fejlesztések a|apja, az

infrastrukturális fejlesztési igények _ csatorna, járda, utak, stb. _ megvalósulása lenne.

Itttézkedések:

1.) Sporto lúsi feltételek javítdsa

2.) Közbíztons dg és tí,ízvédelem fejlesztés e

B. célkitúízés: Térségi gazdasdgi potencitíl erősítése, Jiatalok és helyi

vóIlal kozáso k bevondsa a gazdasógfej I esztés be

A nemzetközi és |razai szinten bekövetkezó gazdasági visszaesés lratására a vál|alkozások

rnűködése le|assu|t. Ez a tény szükségessé teszi o|yan intézkedések nregfoga|mazását, ne|yek a lre|yi

vá||alkozások erősítésére' fej|esztésére irárryu|rrak. Tálnogatni kell a szabványosítási és rnegfele|ési

törekvéseket, segíteni a kereskedelmi tevékenységet végzó vá|lalkozások hálózatosodás törekvését,

megteremteni a helyi terrnékek piacra jutásának |ehetőségét.

Intézkedések:

1.) A ltelyi vdIIaIkozdsok és termelők versenyképességének növelése

e
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c. céIkitíízés: Az Ídentitdstudat erősítése, hagyontdnyaink ntegőrzése, a térségi

e gjl iitt m űí k ö d é s fej I e s zt é s e

Civi| szervezeteink fontos szerepet játszanak térségiink é|etében, telepii|éseink |ragyornányait

megörzik, programokat szerveznek, a közösség építésében, az identitástudat erősítésében nagy

jelentőséggeI bírnak. Telepü|éseinken jeIlernzően az alábbi egyestiletek ta|álhatók meg:

lragyományőrző egyesületek, tűzo|tó egyesiiIetek, spoftegyesü|etek, polgárőr egyesü|etek,

vöröskeresztes szervezetek. A szátnos eIentében összefonódó töfténelnri nrúlt és a kulturá|is

összetartozás o|yan kohéziós és identitásképzo erőt jelentenek te|epiiléseirrk között, arni kellóen

megalapoz|ratja a térség közös jövójét. Enrrek fontos eszköze az örökség- éS éftékvéde|em, a szel|emi

|ragyományok isrnerete és nregisnrertetése, továbbá az irftézmétryek és civi| szervezetek közötti

együttműködés is' A fejlesztések sikerét alapvetőerr meg|latározza a társadalmi elfogadottság és az

aktív részvétel. Errrrek elősegítése érdekében szükséges mozgósítarri a civiI társada|om meg|ratározó

szereplőit, akik elsősorban kulturális együttműködéseik révén szerepet töltenek be a közös identitás

megerösítésében. Az oktatási, képzési, kulturális együttrnt'rktidések és a kulturális szolgáltatáSok

együttesen a társada|mi és a terii|eti kohézió erősítésében jelentös szereppel bíntak, a há|ózatosodás

e|ősegítését szoIgálják.

Itttézkedések:

1. ) Ren dezv é tty s ze rv e zés és t é rs é g i k a p cs o l oto k fej I es ztés e

2.) Természetí és kulturóIís örökségiink védelme, ntegőrzése és fenntartása

D. CélkÍtűízés: TurisztÍkai fejlesztések és szolgtíIttttások bővítése, aktív pihenés

fe I téte I eine k b iztos ítds a

A turisztikai szektor vá|Ialkozói szférájahozzájáru| a térség gazdaságártak fej|ődésé|rez, i||etve

rnunkahelyeket tart ferrrr vagy teremt. A térség turisztikai arculatának rrregőrzésélrez, fejlesztésélrez

e|enged|retet|en a turisztikai szál|ások fejlesztése' a |lozzájuk kapcso|ódó szolgáltatások kialakítása,

mirrél magasabb szintre emeIése. A turisztikai fejlesztések következtéberr a helyben e|őál|ított

termékek felvevöpiaca szé|esed|ret, a helyi ternrékek ismertsége rrőhet.

ItttézkecIések:

|.) Szdlldshelyek kÍalakítdsa és fejlesztése, a térségre jellentző, sztilltíshelyhez nent

köt h ető t urÍszti ka i attra kció fej I es ztése

A Célkitűzések és Intézkedések ismertetése után a HVS kötelező me||ékleteinek részletes

ismertetése következett:

l ' sz' rne||ék|et LEADER |ntézkedési Terv - intézkedések, tárnogatási |e|retőségek

összefoglalása

2. sz. rne|lék|et KitöItési úrtnrutató a LEADER Intézkedési Tervltez



3. sz. lnel|éklet Projekt adatlap minimum taftalnra

4. sz. rne||ék|et Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez

5. sz. nrelléklet Jegyzőkönyv mininrurn tafta|Ina

6. sz. nrelléklet Hitelességi és felelősségválIalási rryilatkozat

7. sz. nrelléklet Összesítő adat|ap

8. sz. nrelléklet Kitöltési Úrtnrutató az osszesítő adatlaphoz

Levezető elnök javasolja a közgyűlésnek a Ságlregy Leader Egyesület l{elyi Vidékfejlesztési

Stratégiáj ának és mellékleteinek elfo gadását.

5/(2013. 04. 08.| szdmú közgtlíílési hntórozot:

A közgyííIés 86 szavazattcl, ellenszavazat és tartózkodtk nélkiil fogndta eI a Sdglrcgy Lender
EgyesüIet HeIyi Vídékfejlesztési Stratégíójdt, 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

A levezeto e|rrök a Közgytilés elé terjeszti az Egyesiilet20|3' évi kö|tségvetésének tervezetét, melyet

az E|nökség 20|3. év jarruár hó 30. napjálr rnár elfogadott, jóváhagyott. A bevételek és kiadások

összesen 40'500 ezer Ft nrűlködési költség felhasználást je|errterrek. Bevételként a jelentősen

|ecsökkentett 3l.500 ezer Ft tánrogatással, l.000 ezer Ft tagdíj bevétellel, a Porsclre Lízing Kft.2.000

ezer Ft óvadék felszabadulási összegével és 6.000 ezer Ft tőkejellegíi bevételle| száIno|unk.

Kiadásként a 30120|2' VM rende|etben megfogalmazott kiadásokka| tervezt[ittk. Szernélyi kiadásként

munkabér, és 200.000 Ft/fó Cafetéria felhaszná|ást nevesítetti.ink az alkaltnazottak részére. Az

elnökség' Feltigyelö Bizottság és HBB részére tiszteletdíj fizetésév'el szátnolunk. Költségtérítésként a

tnulrkaszervezet tészére munkába járást és magán szenrélygépkocsi használat elszárrrolást biztosítunk.

A SLE elrröke magán szenrélygépkocsi használati kö|tségtérítésre jogosu|t. A Sághegy Leader

Egyesíilet részére 2012-ben nyújtott tagi kö|csörrök visszafizetésére törekszik' továbbra is takarékos

gazdá|kodással szeretné a pénziigyi stabilizáció elérését.

Levezető eInök javasolja a költségvetés eIfogadását.

6/(2013. 04. 08.I szdmú közgvííIési huÍőrozaí:

A közgyííIés 86 slavazattal, ellenszavazat és tartózkotlás néIkiil fogndto el a Sóghegy Lencler
Egy es iil et 2 0 1 3. évi Iftj It s égvetését.

7. napirendi pont

Levezető elnök az Ítjonnan megvá|asztott elnöknek, a |eköszönt alelnöknek, Keresztes Istvánrrak adta
át a szőt. Elnök írr ntegköszönte a tagság bizalnrát. Harrgsr|r|yozta, Irogy Dr. Ga|ántai György eInöksége
alatt kia|aklllt pé|daéftékŰl összlrarrg az Elnokség, Feliigyelő Bizottság és tnunkaszervezet között
továbbra is követendő, megtartatrdó. A teljes értékű csapatnruttka tovább folytatására tett ígéretet a
tagság, a Cel|dömölki és Sárvári Kistérség fejlesztése érdekében.
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Az Elnök tétjékoztatja a Közgyti|ést, hogy az Egyesület A|apszabá|y-módosítását és az adafuáltoás
átvezetéséhez szükséges egyéb rne|lékleteket benyújtja a Szombat|re|yi Törvényszékbez bírósági
nyilvántartásba vétel céljából.

A megválasáott tisáségviselők az a|áírt tisztség elfogadó nyilatkozatot a tagság előtt a
munkaszerv ezet tészére leadták.

Mivel észrevétel, hozzásző|és nem volt, Keresáes István a közgyű|éstbezárta,

Kelt: Ikervár. 20|3. 04. 08.
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