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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:   2011.03.30, 17.00 

 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
HPME katalógus összeállítása 
 
Hozzászólások összefoglalója 
Ódor László köszöntötte a jelenlevőket, ismertette a napi rendi pontokat.  
Felkéri Kovácsné Kocsi Zsuzsannát a jegyzőkönyvvezetésre, Gregor Tibornét a 
hitelesítésre. 
Beszámol, hogy március 23-án Pesten járt a HACS vezetők értekezletén. Az 
összejövetel inkább vezetői jellegű volt, mint szakmai. Egyetlen momentum, hogy az 
MVH jelezte, hogy a KBT változásával vizsgálni fogja az árajánlatok tartalmát – az 
elutasítottat is – mivel biztosítani kívánja a verseny tisztaságát. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető – Elmondta, hogy 29-én 
képzésen voltak Budapesten. Tóth Péter VM képviseletében előadást tartott. Ezt 
mindenkinek kiosztottuk. Legfontosabb, hogy április 28-ig kell lezárni a célterület 
tervezést. Tehát 2 hetet csúszik a folyamat. 
Az elkészült HPME – célterületeket Budapesten kell egyeztetni, ehhez kell döntésre 
jogosult személy is. 
A tegnapi gyakorlat alapján elkészítettünk egy HPME és ehhez tartozó célterület 
táblát, erről kellene beszélnünk. (Dokumentumokat kiosztja) 
Kidolgozott HPME: Vállalkozások piacra jutásának elősegítése a marketing 
eszközeivel. 
Következő területeken alakult ki vita: 

- Érintett települések köréből kizárjuk-e Zalakarost. Ez azért lényeges, mert a 
turisztikailag frekventált településen van lehetőség más forrásból. Mi van 
azokkal a vállalkozásokkal, akik, nagykanizsai székhellyel rendelkeznek, de 
telephelyet létesíthetnek/létesítenek a kistelepüléseken, hogy ezt a forrást 
megszerezzék?  
Tervező csoport által elfogadott javaslat: Alanyi feltételek között: Nem 
támogatható a városi rangú településen székhellyel rendelkező vállalkozás. 
Több telephely esetén a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a marketing 
tevékenység mely vállalkozói tevékenységére és mely telephelyére 
vonatkozik. 
Induló vállalkozások kizárása. Ódor László elviekben nem ért egyet, hogy 
ezt miért kell szűkíteni. Kovácsné K. Zsuzsa jelzi, hogy más vállalkozói jellegű 
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kiírásnál van lehetőség marketing költséget is elszámolni, de %-os korlát van. 
Indokolt az egyszerűsített eljárás miatt (nincs pontozás, csak időrendi 
beérkezés), hogy több korlátot állítsunk fel. Vállalkozói részről megjegyzik 
(Bali Vera), hogy szerinte sem indokolt újak támogatása, hiszen a cél a 
piacbővítés. Tatai István is jelezte, hogy vállalkozói tapasztalata alapján min. 2 
év kell, hogy marketing szempontból elinduljon. Hosszas egyeztetés után a 
2011. január 1-én már működő vállalkozások támogatása – alanyi feltétel 
meghatározását fogadta el. 
Költségtételek. Javasolták, hogy a weboldal készítés mellett a webtartalom 
fejlesztés támogathatósága is fogalmazódjék meg – egymással párhuzamosa. 
A fogalom meghatározás Ódor László feladata. 
Innovatív elem. Hol innovatív a marketing a térségben vagy adott 
vállalkozásnál? (Gregor Tiborné) A TCS megállapodott abban, hogy a 
vállalkozás eddigi tevékenységében innovatív elem az elfogadható. 
 

(Az elfogadott HPME és célterületi adatlap a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető – Jelezte, hogy a HPME-k 
folyamatosan dolgozzák ki. Javaslatot tett az április 6-i ülésre (szerda). Addigra 
mindenkinek elküldik a HPME-ket és a célterületeket, hogy áttekintsék. Kéri, hogy 
mindenki már kész változtatási igénnyel érkezzen az ülésre. 
Ódor László – Kéri, hogy a módosított anyagok mielőbb kerüljenek a TCS-hez. 
Jelzi, hogy  288 370 272 Ft áll a LEADER rendelkezésére. Ebből a Budapesten 
hallottak alapján 50 millió Ft tartalék képzését. A közös számítások alapján (eddig 
alig 15 millió Ft lett gazdaságfejlesztésre allokálva) szükséges vállalkozásfejlesztésre 
124 millió Ft-t elkülöníteni, így más célra 114 millió Ft marad. 
 
A tájékoztatást a TCS tudomásul vette. 
 

A jegyzőkönyv melléklete a HPME – kisértékű – aktualizált változata. 

             

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)  
 

Név Kovácsné Kocsi Zsuzsanna         (aláírás) 

 

Tervezői csoport tagok 
Tervezői csoport tagja Gregor Tiborné         (aláírás) 

 


