Jegyzőkönyv
amely készült 2016. január 28-án, a Pannon Térségfejlesztő Egyesület közgyűlésén
Időpontja: 2016.01.28. 17:30
Helye: Balogunyom, Rákóczi u. 3, Művelődési ház
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Varga Albin elnök köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a 17 órára meghirdetett
közgyűlés határozatképtelen, mert a 90 fős tagságból 12 fő szavazati joggal rendelkező
tagszervezet képviselője van jelen. A megismételt közgyűlés azonos napirendi pontokkal
17:30-ra került összehívásra, a résztvevőket várakozásra kérte.
17:30-kor megkezdték az ülés tárgyalását. A megismételt közgyűlésen 15 tag van jelen. Az ülés
a jelenlévő tagság számától függetlenül határozatképes.
Kiosztásra kerültek a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések. Varga Albin felkérte
Inzsöl Renátát a jegyzőkönyvvezetésre és Kovács Pétert, Kiss Zsanettet a jegyzőkönyv
hitelesítésére, melyet a közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyott.
Az elnök elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi pontokat. A tagság egyetértett
és elfogadta az ülés napirendi pontjait.
1/2016. (I.28) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület közgyűlése 15 igen,
0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendi pontjait:
1.Tagfelvétel
2. Felügyelő bizottsági tag választás
3. Helyi Fejlesztési Stratégia draft verziójának elfogadása
4. 2016. évi tagdíjak elfogadása
A közgyűlés megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.
1. Napirendi pont: Tagfelvétel
Varga Albin elmondta, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával folytatott
előzetes egyeztetést követően kérte tagfelvételét az egyesületbe.
A szervezet rendelkezik a két tag részéről történő ajánlással, az elnökség jóváhagyta csatlakozási
szándékot.
Megkérte a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a csatlakozni kívánó szervezet tagként
történő felvételével, szavazatukkal erősítsék meg hozzájárulásukat.
2/2016. (I.28) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 15 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett felvette tagjai közé Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát

2. Napirendi pont: Felügyelő bizottsági tag választás
A napirend tárgyalásakor Varga Albin elmondta, hogy a Szervezeti Működési Szabályzatban
rögzítésre került a felügyelő bizottsági fejezet, amely 4 főben határozza meg az egyesület
felügyelő bizottságát. A 2015.12.09-én megtartott közgyűlésen 3 fő került megválasztásra, a
mai közgyűlésen pedig a 4 fő.
A felügyelő bizottsági tagságra jelölte Szakály Szabolcsot. A jelölést követően az elnök titkos
szavazásra szólította fel a tagokat. A szavazás előtt szavazatszámláló bizottság megalakítására
került sor. Önkéntes jelentkezés alapján Szili Orsolya vállalta a szavazatszámlálást. A jelenlévő
tagok egyhangú szavazással elfogadták a szavazatszámláló személyét.
Varga Albin 5 perc szünetet rendelt el a titkos szavazás lebonyolítására, valamint a szavazatok
összesítésére.
A tagok kitöltötték a szavazócédulákat. A szavazatszámláló megszámolta a szavazatokat.
Varga Albin ismertette az eredményt, mely szerint a leadott szavazatok alapján a tagok Szakály
Szabolcsot választották felügyelő bizottsági tagnak.
3/2016. (I.28) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 15 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett Szakály Szabolcsot választotta felügyelő bizottsági tagnak.
3. Napirendi pont: Helyi Fejlesztési Stratégia draft verziójának elfogadása
Varga Albin a napirendi pont megvitatása előtt tájékoztatta a jelen lévőket a HFS pályázat
benyújtásáról és arról, hogy a következő lépéshez szükséges a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
draft verziójának elfogadása a közgyűlés által.
A következőkben elkezdődött a HFS draft verziójának bemutatása és ismertetése, a már
elkészült fejezetek kivetítésre kerültek, amely a tagság részére megküldésre került. A szöveges
részekkel kapcsolatosan észrevétel, kiegészíteni való vélemény nem érkezett és áttérhettek a
HFS intézkedések részének megvitatására.
Kovács István összefoglalta a folyamatot, amely az intézkedések összeállításához vezetett.
Említést tett a szeptember, októberi hónapokban megtartott 8 db előkészítő fórumról, amelyek
megalapozták az intézkedések irányát, valamint a január hónapban megtartott 3 db tematikus
fórumot, amelyek már az összeállított intézkedési terv pontosításához vezettek.
Varga Albin hozzátette, hogy a januárban megrendezett 3 tematikus fórum időpontjai és a
tervezéssel kapcsolatos tájékoztató jelent meg a Vas Népe 2016. január 12-i számában.
A bevezetőt követően bemutatásra kerültek az intézkedések. Az előzetes fórumok alapján 10
darab intézkedés körvonalazódott, amelyek a következők:

1.

"Pannon Élmény
Program"

Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása a
térségben. A térség sajátosságaira építő turisztikai
kínálatfejlesztés (pl.: Pinka-menti program, Ambrózy
program, újkőkori leletekre építő turizmusfejlesztés, stb.)
Szelíd- és ökoturizmushoz kötődő kisléptékű
infrastrukturális fejlesztések (pl.: pihenőhelyek, tanösvények
kijelölése, stb.), eszközbeszerzések, rendezvények
lebonyolítása.

2.

Nyitott porta

Nyitott porták kialakításának és továbbfejlesztésének
támogatása, helyben történő értékesítés előmozdítása. Ehhez
kapcsolódóan támogathatóak kisléptékű infrastrukturális
beruházások, eszközbeszerzések, marketing.
A "Pannon Élmény Program" keretében megvalósuló
turisztikai fejlesztések komplex térségi promóciója.
Térségi/mikrotérségi marketing.
Vendéglátással, helyi termék-előállítással összefüggő
képzések (helyi túravezetők, vendéglátók számára kézműves
képzések, termelők képzése, stb.)

3.

Térségi komplex
promóció

4.

Pantér-képzés

5.

Helyi vállalkozások
Térségi vállalkozások kisléptékű eszközbeszerzéseinek,
termékeinek mennyiségi marketingjének, értékesítési lehetőségei bővítésének
és minőségi fejlesztése támogatása.

6.

Helyi termékek piacra
jutásának segítése

7.

Gyakornok program

8.

Helyben vagyunk

Helyi termék-előállításhoz kapcsolódó térségi vállalkozások
kisléptékű eszközbeszerzéseinek, marketingjének,
értékesítési lehetőségeinek bővítésének támogatása, termelő
összefogások közös eszközigénye.
Gyakornokok foglalkoztatása vállalkozásoknál. Ösztöndíj
biztosítása gyakornokok számára.
Komplex program egy-egy értékre felfűzve (térségre
jellemző termék, növény, állat, érték köré szerveződő
színvonalas rendezvények, közösségi kezdeményezések)

Vidék kapuja

Közösségi programok, felhívások támogatása a térség vidéki
jellegének megőrzése érdekében (receptgyűjtés,
tündérkertekhez hasonló kezdeményezések, legszebb
konyhakertünk, klubsorozatok megszervezetése stb.)

Légy képben!

Médiára, helyi nyilvánosságra épülő közösségi programok.
Térség bemutatása helyi fiatalok bevonásával. Fiatalok
képzése, eszközbeszerzés, szolgáltatás, koordinátori
feladatok ellátása támogatható.

9.

10.

A Sorokmente térségét képviselő polgármesterektől érkezett a kérés, hogy az 1. intézkedéshez
kapcsolódóan kerüljön felvételre egy Sorokmente program is, mivel nekik is szándékukban áll
egy több települést átfogó mikrotérségi program összeállítása. A kérés rögzítésre került az
intézkedési listában.
Az 5., 6. intézkedéshez kapcsolódóan, amely vállalkozásfejlesztési intézkedés javaslatként
hangzott el, hogy a kisebb infrastruktúra fejlesztésekhez az építési jellegű költségek is
elszámolhatók legyenek. A javaslat rögzítésre került az intézkedési listában.
A 3. és 10. intézkedéshez kapcsolódóan kérés hangzott el, hogy nyomtatott média (pl. helyi
újság) támogatása is szerepeljen az intézkedésben. Az intézkedés részletes leírásánál
figyelembe vesszük a kérést.
A hozzászólásokat és kiegészítéseket figyelembe véve Varga Albin szavazásra bocsájtotta a
Helyi Fejlesztési Stratégia draft verziójának elfogadását. A HFS draft verziója a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

4/2016. (I.28) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 15 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett a fent leírt módosításokat követően elfogadta a Helyi Fejlesztési stratégia
draft verzióját.
4. Napirendi pont: 2016. évi tagdíjak elfogadása
Varga Albin ismertette az elnökség javaslatát, amely szerint a tagdíjak 2015. évi változatlan
szinten tartása célszerű lenne. 2015. évben a közgyűlés által meghatározott tagdíjak a
vállalkozásoknak és önkormányzatoknak 20.000 Ft, a természetes személyeknek 5.000 Ft, civil
szervezeteknek pedig 10.000 Ft összegűek.
Az elnök szavazásra bocsátotta a tagdíjak mértékére vonatkozó javaslatot.
5/2016. (I.28) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 15 igen, 0 nem és 1
tartózkodás mellett a 2016 évi tagdíjak mértékét a következőképpen határozza meg:
önkormányzatok és vállalkozások számára 20.000 Ft, civil szervezetek részére 10.000 Ft,
természetes személyek részére 5.000 Ft.

K.m.f

……………………………..
Varga Albin
elnök

…………………………….
Inzsöl Renáta
jegyzőkönyvvezető

……………………………..
Kovács Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………
Kiss Zsanett
jegyzőkönyv hitelesítő

