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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:   2011.04.27. 17.00 

 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek, LEADER alapelvek, 
HPME katalógus összeállítása pontozás véglegesítése.  
HVS véglegesítése és jóváhagyása 
 
Hozzászólások összefoglalója 
 
Ódor László köszöntötte a jelenlevőket, ismertette a napi rendi pontokat.  
Felkéri Kovácsné Kocsi Zsuzsannát a jegyzőkönyvvezetésre, Mihálylovics Bélát a hitelesítésre. 
Jelzi, hogy a mai nap a HVS véglegesítése történik meg. Az eddigi anyagokat a 3.3 pontig 
fogadták el. A célterületek egyeztetésekor tárgyalták a HVS intézkedéseit, HPME-it, ami a 
stratégia 3.4 pontja. Átadja a szót a munkaszervezet vezetőnek. 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető –  
Kiosztja az előzetes anyagokat. 
Kéri, hogy a következő sorrendben tárgyalják a kérdéseket: 
1.HVS véglegesítés és jóváhagyás (3.4 fejezet és a 4. fejezet, valamint az 5. mellékletek) 
2. Egyebek 
 

1. 3.4 pont 
 
Részletes anyag nem készült, hiszen a célterületek véglegesítésénél mindig a HPME-ből indultak  
ki. A résztvevők egyetértenek, hogy mivel ezt tárgyalták külön ne térjenek ki rá. Hogyan van 
csoportosítva ez a HVS-be? 
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető –A HPME-k forrásallokáció és cé 
LEADER HPME-k, már meghirdetett és eredménnyel szerepelt LEADER HPME-k (forrás nélkül); 
3. tengelyes és más strukturális alapra támaszkodó HPME-k. 
 

2. HVS-ben szereplő forrásallokáció 
 

Itt külön szerepel a 3. tengelyben és a 4. tengelyben rendelkezésre álló forrás a kiegészítő 
forrásokkal együtt. A LEADER intézkedésekhez rendelt források az 5.2. mellékletben szerepelnek. 
 

3. HVS 4. fejezete és a mellékletek 
 

A 4. fejezet a nyilvánosságról és a stratégia végrehajtásáról szól. (Teljes anyag április 20-án 
emailben ki lett küldve). A TCS tagoknak nem volt észrevétele. 
 
Ódor László – Megköszöni az eddigi munkát, jelzi, ha DT, vagy elnökségi döntés is kell a HVS 
véglegesítéshez jelezni fognak. A fejleményekről az IH egyeztetés után (május 3.)  tájékoztatja a 
tagokat.  
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(A jegyzőkönyv melléklete a 3.5 fejezet, a 4. fejezet és az 5. fejezet) 
 

             

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)  
 

Név Kovácsné Kocsi Zsuzsanna         (aláírás) 

 

Tervezői csoport tagok 
Tervezői csoport tagja Mihálylovics Béla         (aláírás) 

 


