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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:   2011.04.18. 17.00 

 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek, LEADER alapelvek, 
HPME katalógus összeállítása pontozás véglegesítése. A célterületek véglegesítése. 
 
Hozzászólások összefoglalója 
Ódor László köszöntötte a jelenlevőket, ismertette a napi rendi pontokat.  
Felkéri Kovácsné Kocsi Zsuzsannát a jegyzőkönyvvezetésre, Gregor Tibornét a hitelesítésre. 
Jelzi, hogy a mai nap a LEADER kritérium rendszert véglegesítik és a célterületek pontozási 
szempontjaival lezárják a HPME katalógus összeállítását. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető –  
Kiosztja az előzetes anyagokat. 
Kéri, hogy a következő sorrendben tárgyalják a kérdéseket: 
1.LEADER kritériumok véglegesítése 
2. HPME katalógus és célterületek véglegesítése 
3. Mellékletek áttekintése 
4. Egyebek 
 
 

1. LEADER kritériumok 
 
Az anyagot 2011.04.13-án kiküldték a TCS tagjainak elektronikusan (1. melléklet). Észrevétel nem 
érkezett. A tagok összességében megállapítják, hogy a felállított kritériumok illeszkednek a HVS 
megvalósításhoz. 

 
2. HPME katalógus és célterületek véglegesítése 

A TCS minden célterületet szakmailag átbeszélt már. Pontosítás most a HACS által 
rendszeresített mellékletek miatt történt.  
A mellékleteket elektronikus úton küldték ki a tagoknak. Észrevétel nem történt. A mellékletek a 
pontozást segítik. 
A pontozásnál új elvárás volt, hogy legalább 5 szempont legyen és minden esetben 100 pontot el 
kell érni. 
A Helyi termékre épülő bemutató helyek esetében a TCS változtatott a beterjesztett pontozáson. A 
munkahelyteremtésért max. 20 pont adható, míg a hátrányos helyzetért csak 10. 
Az innovációs központ esetén a következő szempontok módosultak: 
Hátrányos helyzetű település – 10 pont 
Megújuló energia alkalmazása 10 pont 
Heti nyitva tartás értékelése 10 pont. 
A képzési célterületnél nem történt észrevétel. 
Hálózatépítési célterületnél változtatás történt: 
Programmal érintett települések összlakossága esetén adható max. pontszám 20.  
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Környezettudatos tevékenység megjelenése max. 5 pont. 
Rendezvények célterületénél nem történt változtatás. 
Kulturális és szabadidős szolgáltatásoknál a TCS megnövelte a hátrányos helyzetű települések 
esetén adható pontot 20-ra. A nyitvatartási idő esetén – a szabadidősport tevékenységek 
pontozása érdekében – korrigálta a nyitvatartási időket. A szabadtéri pályák csak április-október 
között használhatók, így éves nyitvatartásuk sokkal alacsonyabb, mint egy zárt közösségi tér-é. 
A rendezvényhelyszínek esetében nem történt korrekció a pontozásban, de megnövelték a 
figyelembe vehető szándéknyilatkozatok számát. 
Az „Értékek gyűjteménye” – szabadtéri vagy zárt kiállítóterek kialakításánál nem eszközölt 
változást a TCS, de vita alakult ki a megújuló energia alkalmazásáról. Hogyan alkalmazható ez 
szabadtéri helyen. 
Biztonságosabb kistérséget célterület esetében a TCS változtatást nem eszközölt. 
Végleges célterületeket a 2. sz. melléklet (Excel táblázat) tartalmazza. 
 
 
 
(Az elfogadott LEADER kritériumok, célterületi Excel tábla a jegyzőkönyv melléklete) 

 
 
Ódor László – Megköszöni az eddigi munkát a fejleményekről az IH egyeztetés után tájékoztatja 
a tagokat.  
 

             

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)  
 

Név Kovácsné Kocsi Zsuzsanna         (aláírás) 

 

Tervezői csoport tagok 
Tervezői csoport tagja Gregor Tiborné         (aláírás) 

 


