Jegyzőkönyv
amely készült 2016. június 7-én, a Pannon Térségfejlesztő Egyesület közgyűlésén
Időpontja: 2016.06.07. 16:30
Helye: Tanakajd, Művelődési Ház
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Simon Miklós Tanakajd Község polgármestere köszöntő beszédét követően Varga Albin elnök
is köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a 16:30 órára meghirdetett közgyűlés
határozatképtelen, mert a 91 fős tagságból 15 fő szavazati joggal rendelkező tagszervezet
képviselője van jelen. A megismételt közgyűlés azonos napirendi pontokkal 17:00-ra került
összehívásra, a résztvevőket várakozásra kérte.
17:30-kor megkezdődött az ülés tárgyalását. A megismételt közgyűlésen 15 tag van jelen. Az
ülés a jelenlévő tagság számától függetlenül határozatképes.
Kiosztásra került a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés. Varga Albin felkérte Szili
Orsolyát a jegyzőkönyvvezetésre és Breznovits István a jegyzőkönyv hitelesítésére, melyet a
közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyott.
Az elnök elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi pontot. A tagság egyetértett és
elfogadta az ülés napirendi pontját.
10/2016. (VI.7) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület közgyűlése
15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendi pontját:
1. Helyi Fejlesztési Stratégiának az Irányító Hatóság által javasolt javításainak
megtárgyalása és elfogadása.
A közgyűlés megkezdte a napirendi pont tárgyalását.
1. Napirendi pont: Helyi Fejlesztési Stratégiának az Irányító Hatóság által javasolt
javításainak megtárgyalása és elfogadása
Varga Albin tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a márciusban benyújtott HFS draft verziójának
IH általi véleményezése 2016. május 12-én megérkezett. A javaslatokat, észrevételeket
tartalmazó táblázat alapján a HFS átdolgozásra került. A módosításokat az elnökség 2016. május
30-i ülésén megtárgyalta, elfogadta és közgyűlés elé terjeszthetőnek javasolta. A módosításokat
tartalmazó táblázat előterjesztésként az ülésen kiosztásra került és átbeszélték az egyes
módosítási pontokat. A pontok egy jelentős része adminisztratív jellegű hibák kijavítását és az
egyes fejezetekben leírt szövegek más fejezetekkel történő összehangolásáról szólt, amelyet
javításával kapcsolatban nem érkezett észrevétel. A HFS intézkedései közül az 5. intézkedés
pontosításra került, mivel nem volt egyértelmű, hogy a nem mezőgazdasági típusú vállalkozások
közül nemcsak a termelő vállalkozásokat, hanem a szolgáltató- és kereskedelmi tevékenységek
folytató mikrovállalkozásokat is szeretnénk támogatni. A javaslattal a közgyűlés egyetértett és
elfogadta. Az 1. intézkedés esetében az intenzitás csökkenése miatt módosításra került, hogy a
megrendezésre kerülő hagyomány teremtő rendezvényt az időszak végéig minden évben meg
kell rendezni.

Az észrevételek megtárgyalását követően a jelenlévő tagság részéről kérdést, véleményt nem
fogalmaztak meg, így szavazásra került sor.
11/2016. (VI.7) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 15 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett jóváhagyta az IH szakértőinek HFS-val kapcsolatos
módosításaira, észrevételeire, kiegészítéseire az Egyesület által tett válaszait és az így
módosított HFS-t véglegesítette.
Az elnök megköszönte a jelenlévők együttműködését. Egyéb észrevétel, hozzászólás nem
érkezett. Az elnök 17:30-kor bezárta a közgyűlést.
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