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HVS felülvizsgálati űrlapok 
2. Jegyzőkönyv 

  
Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS 
munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása 
szükséges. 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS 
felülvizsgálati jegyzőkönyvet.  
Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni. 
    
Egyeztetés helye  
Helyszín:   Újudvar, Fő u. 75. Faluház 

Dátum:   2011.03.16, 17.00 

 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
Projektötletek rendszerezése és előkészítése a közgyűlésre 
 
Hozzászólások összefoglalója 
Ódor László köszöntötte a jelenlevőket, ismertette a napi rendi pontokat.  
Felkéri Kovácsné Kocsi Zsuzsannát a jegyzőkönyvvezetésre, Gregor Tibornét a 
hitelesítésre. 
Feladatunk, hogy a megkapott részletes projektötlet-tábla alapján előzetesen 
meghatározzuk azt a módszert, amellyel a közgyűlés elé tárjuk az ötleteket. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető – Elmondta, hogy a 
projektötleteknél minden mérlegelni kell. 70 adatlap érkezett be, de egy-egy 
adatlapon több ötlet is volt. A 3. tengelyes ötletek esetén csak tájékoztatni kellene a 
HACs tagjait, hogy a 4 jogcím tekintetében most csak a falumegújításra és a vidéki 
örökségre lesz forrás meghatározva. 
A 4. tengelynél már nagyobb gond van. Az ötletenkénti szavazás technikailag hosszú 
lenne. 
Gregor Tiborné – Egy-egy ötletnél itt fel van tüntetve az ötletgazda, mi van, ha 
valaki a gyűlésen szembesül, hogy Ő nem adott be ötletet és javaslatot tesz? 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető – Az ötletgyűjtés szakasza 
már lezárult. Erre nincs lehetősége.  
Ódor László – Javasolja, hogy a nevek kerüljenek ki a részletező táblából. 
Ezt többen helyeslik. (Nevek nélkül kerül majd a HACS elé.) 
Szabó Csaba – Szándékaink ellenére sok olyan ötlet került elő, amit már kevésbé 
szeretnénk támogatni, ezt a forrásallokációnál és a célterület tervezésnél 
visszafoghatjuk-e? 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető – Beépíthető korlátozás, ahol 
indokolt, de most inkább a döntés előkészítés és az eljárási módszer véglegesítése 
lenne a cél. 
Réti Alfréd – Mi van, ha egy ötletet nagyon jónak tartunk, megtervezzük, és nem 
érkezik rá pályázat? 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető – Fontos, hogy a jól 
kidolgozott ötleteket támogassuk. Előnyt kell élveznie a gazdaságfejlesztésnek.  
Ódor László – Jelen számításaink szerint 60%-t a vállalkozásokra kell fordítani. 
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Szabó Csaba – Igen kevés a vállalkozásfejlesztési ötlet. jelenleg a 40 -35 % önerő 
előteremtése is problémás. 
Ódor László – Javasolja, hogy a projektötleteket rendszerezve – a célkitűzések 
megnevezésével tárják a közgyűlés elé. Erről szavazzanak a résztvevők, és utána, 
még a közgyűlésen készüljön egy besorolás, ahol megnevezzük a 10 legfontosabbat 
– erről szintén szavazzon a HACS 
Tatai István – Világos megfogalmazás kell, mert bár interneten elérhető az anyag, 
sokan ott helyben fognak dönteni. Sokan azt sem tudják, miről döntenek. 
Ódor László – A rendezvények esetén a helyi értékek felvonultatása legyen a cél. 
Gregor Tiborné – Formáljuk egy kicsit a települések igényét.  
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető – A rendezvények 
elsődleges célja a közösségépítés, fejlesztés. Turisztikai rendezvény itt nem 
támogatható.  

Ódor László – Ne feledjük el, hogy a kistelepüléseknek csak a falunap maradt. 

Szabó Csaba – Vállalkozásoknál olyan értékhatár legyen, amely életképes 
fejlesztést feltételez. 

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető – Összefoglalja az 
elhangzottakat. 
HVS-ben 4 célkitűzés van. Ehhez kapcsolódó projektötletek, vagy átemelések: 

 
1) Célkitűzés: „A Tudás Térsége” - A térség tudásbázisának szélesítése belső és külső 

erőforrások igénybevételével 

Innovációs és tudásközpont létrehozása (projektötlet nincs, előző HVS‐ből átemelés!) 
A jövő alkotóműhelyei – képzések a közösségi és vállalkozói ismeretek bővítése 
érdekében (6 képzési ötlet) 
Hálózatok kiépítése a térség  gazdasági, környezeti és társadalmi  felemelkedése 
érdekében (projektötlet nincs, előző HVS‐ből átemelés!) 
 

2) Célkitűzés: „Csalogató Térség” - A térség természeti és épített környezetének 
megóvása, fenntartható fejlesztése a lakosság és az idelátogató turisták érdekében 

Biztonságosabb kistérséget (5 ötlet) 
„Szívesen látjuk” ‐ a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek 
kialakítása, fejlesztése (4 ötlet) 
Értékek gyűjteménye ‐ szabadtéri és zárt kiállító terek kialakítása, helyi gyűjtemények 
bemutathatóságának elősegítése, kiadványozás (6 ötlet) 
 

3) Célkitűzés: „Élhető Térség” - A helyi közösségek, közösségi kezdeményezések 
erősítése  

Közösségi programok támogatása (rendezvény – 23 ötlet) 
Kulturális és szabadidős szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (közösségi célú) (3 
ötlet) 
 

4) Célkitűzés: „Míves Térség” – A térség gazdasági életének fejlesztése a helyi 
munkalehetőségek bővítése érdekében 

Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása (3 ötlet) 




