
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:    Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. 
(munkaszervezet irodája) 
Dátum:   2011. március 8., du. 16 óra 
 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
 

             
HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)  
 
Debreceni Lajos         (aláírás) 
 
Tervezői csoport tagok 
………………                         (aláírás) 
……………………             (aláírás) 
…………………...                                     __________________________(aláírás) 

 
Hozzászólások összefoglalója 
 
A tervezői csoport tagjait Debreceni Lajos munkaszervezet vezető köszöntötte, majd 
ismertette az ülés témáit: 
 

- stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása 
- a későbbiekben megoldási javaslatokká, illetve célterületekké formálható 

intézkedések/intézkedési keretek megfogalmazása 
 
A tagok kézhez kaptak egy témavezetőt, amely egyrészt útmutatást ad a fő célkitűzések 
és intézkedések meghatározását illetően, bemutatja a forrással későbbiekben allokálható 
jogcímek támogatható tevékenységeit és az elszámolható kiadásokat, tartalmazza a HVS 
jelenlegi elemeinek (prioritás, intézkedés, megoldási javaslat) felsorolását és jogcímek 
szerinti bontásban feltünteti a beérkezett projektötletek szerinti fejlesztési igényeket. 
 
E mellett a tagok kézhez kaptak még egy tanulmány kivonatot és egy intézkedés csomag 
javaslatot, melyet dr. Duray Balázs készített. A kivonat két korábbi, a Körösök Völgye Acs. 
által elkészíttetett és az akcióterületet teljes egészében, illetve részben lefedő szakmai 
anyag (térség ökológiai stabilitásának megőrzése és továbbfejlesztése, illetve Natúrpark 
cím elnyeréséhez szükséges cselekvési terv témájúak) egyes pontjait tartalmazza. 
 
Feltételezve, hogy a HVS eredetileg nevesített céljai és intézkedései alapvető módosítást 
nem igényelnek (pontosításra, korrigálásra, illetve a végrehajtás során alkalmazott 
változtatásokra van inkább szükség), a stratégia korábbi és jelenlegi struktúráját illetően 



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:    Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. 
(munkaszervezet irodája) 
Dátum:   2011. március 8., du. 16 óra 
 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
 

             
HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)  
 
Debreceni Lajos         (aláírás) 
 
Tervezői csoport tagok 
………………                         (aláírás) 
……………………             (aláírás) 
…………………...                                     __________________________(aláírás) 

„feladat” a fő célkitűzések korábbi prioritásokhoz képest valamivel konkrétabb és az 
intézkedések/megoldási javaslatok korábbiakhoz képest tágabb meghatározása. 
 
Fontos szem előtt tartani, hogy a most megfogalmazott intézkedések részletes 
ismertetésére még nincs szükség, azon keretek meghatározására kell most sort keríteni, 
mely keretek között a helyzetelemzés és a fő célkitűzések, valamint a projektötletek 
alapján körvonalazódó megoldási javaslatok a későbbiekben célterületekké formálhatók. 
 
Elhangzott, az Irányító Hatóság nem írja elő, hogy a korábban forrással nem párosított 
megoldási javaslatok a stratégia intézkedései közül kikerüljenek, de nem is tiltja azt. A 
munkaszervezet javasolja ugyanakkor, hogy a HACS - élve a felülvizsgálat lehetőségével - 
a fejlesztési terv általános részében egy könnyen áttekinthető, a hangsúlyos elemekre 
koncentráló, a helyi erőforrásokra, vagy legalábbis részben helyi erőforrásokra 
(erősségekre és lehetőségekre) támaszkodó intézkedés csomag összeállításával egy 
valóban stratégiai jellegű dokumentumot állítson össze. A megfogalmazott intézkedések 
megvalósításához szervesen kapcsolódó egyéb más, forrással ugyan nem érintett, de 
fontos megoldási javaslatok feltüntetése természetesen továbbra is kívánatos. 
 
Ezen javaslatot a tervezői csoport egyhangúan támogatta. 
 
Az Akciócsoport fejlesztési forrásai révén közvetlenül támogatással nem érintett 
intézkedések „mellőzése” a Stratégia integrált, kiegészítő jellegét nem csorbítja, tekintettel 
a végrehajtás jövőbeni tervezett változtatásaira (HACS közösségépítő, ösztönző, 
hálózatépítő szerepének erősítése). 
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Az előző ülésen körvonalazódott a stratégia/térség jövőképe, s a kívánt célállapot elérése 
érdekében gyakorlatilag kijelölésre kerültek a fő célkitűzések, melyek: 
 

- turizmus 
- agrárium 
- megújuló és bioenergia hasznosítás 
⇒  mindezek lehetőség szerint partnerség alapú fejlesztése 
⇒ eredményként munkahelyek létrejötte, jövedelemtermelő képesség növelése, 
versenyképes alternatívák felmutatása stb. 

 
Mindezek alapján a tervezői csoport a következő fő célkitűzéseket és lehetséges 
intézkedéseket fogalmazta meg: 
 

I. A TÉRSÉG TURISZTIKAI KÍNÁLATÁNAK BŐVÍTÉSE 
II. A TÉRSÉG ÉS TURISZTIKAI KÍNÁLATÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE ÖSSZEHANGOLT, 

EGYSÉGES PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL 
III. TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE 
IV. HELYI ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA A SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL, HOZZÁFÉRÉSI 

LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSÉVEL 
V. TÉRSÉGI MIKRO-KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉS 

MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE, A HELYI AGRÁRIUMBAN 
ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE, HOZZÁADOTT 
ÉRTÉK NÖVELÉS ÉS PIACI POZÍCIONÁLÁS 

VI. MEGÚJULÓ ENERGIA GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE, AZ ALTERNATÍV 
ENERGIA FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE 

VII. PARTNERSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE ÉS A HELYI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE, A 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FELZÁRKÓZTATÁSA 
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I.1. A térség szálláshelyeinek minőségi és mennyiségi fejlesztése (EMVA III. tengely, 
turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím) 
 
I.2. A térség természeti értékeire alapozott aktív turizmushoz kötődő szolgáltatások 
fejlesztése (EMVA III. tengely, turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím) 
 
I.3. A térség természeti és épített örökségére, kulturális értékeire és hagyományaira 
alapozott attrakciók fejlesztése (EMVA III. tengely, turisztikai tevékenységek ösztönzése 
jogcím + Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program) 
 
I.4. A térség természeti és épített örökségére, kulturális értékeire és hagyományaira 
alapozott attrakciók fejlesztése (EMVA IV. tengely, leader jogcímek pl.: közösségi célú 
fejlesztés - tájház, vállalkozás alapú fejlesztés – bemutató gazdaság, rendezvény – 
gasztronómiai fesztivál) 
 
I.5. Turisztikai szolgáltatók részére tematikus képzések szervezése ((EMVA IV. tengely, 
leader jogcímek pl.: képzés) 
 
II.1. A térség turisztikai kínálatának népszerűsítésére egységes, a helyi szereplők 
partnerségén alapuló promóciós tevékenységek megvalósítása (EMVA IV. tengely, leader 
jogcímek pl.: komplex projekt - alapjogcím a közösségi célú, esetleg vállalkozás alapú – 
kiadványok, reklámfilmek, honlap készítése, installáció beszerzése, egységes 
településkép kialakítására info-s táblák készítése stb. Plusz elszámolható kiadások 
lehetnek pl. képzések, rendezvények speciális kiadásai. Kérdés: a rendezvény költség 
támogatható-e, ha a helyszín kívül esik a HACS területén?) 
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III.1. Fenntarthatóság alapelveinek megismertetését, népszerűsítését, alkalmazhatóságát 
bemutató tevékenységek, akciók támogatása, különös tekintettel a környezeti 
fenntarthatóság, a megújuló és bioenergia hasznosítás és a biológiai gazdálkodás 
kérdéseire (EMVA IV. tengely, leader jogcímek pl.: rendezvény – előadás, szakmai 
nap(ok), kampány, projektlátogatás stb.) 
 
III.2. Természeti értékek fejlesztése (EMVA III. tengely, vidéki örökség megőrzése) 
 
III.3. Épített örökség megóvása, funkcionális hasznosítása (EMVA III. tengely, vidéki 
örökség megőrzése) 
 
III.4. Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása (EMVA III. tengely, turisztikai 
tevékenységek ösztönzése) 
 
III.5. Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása (EMVA IV. tengely, leader jogcímek pl.: 
közösségi célú fejlesztés - tájház, kézműves műhely, vállalkozás alapú fejlesztés – 
bemutató gazdaság, rendezvény – gasztronómiai fesztivál, közösségi programok, képzés 
– kézműves tevékenység, népi kismesterségek) 
 
IV.1. Településközpontok, településrészek megújítása, a lakosság számára nyújtott 
szolgáltatások fejlesztése, elérhetőség javítása (EMVA III. tengely – falumegújítás és 
fejlesztés) 
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V.1. A térségi mikro-kis és középvállalkozások tevékenységi körének bővítését, termék 
előállítás mennyiségi és minőségi fejlesztését, technológiai fejlesztését célzó 
beruházások, telephely korszerűsítések támogatása (EMVA III. tengely – mikro-
vállalkozások létrehozása és fejlesztése + Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési 
Program). 
 
V.2. Agrár és kézműipari termékek előállításának és piacra jutásának támogatása (EMVA 
IV. tengely – vállalkozás alapú jogcím de! csak Annex 1. termékek esetén és 
meghatározott üzemméret alatt) 
 
V.3. Egészséges élelmiszer előállítás – helyben megtermelt élelmiszeripari termékek 
feldolgozásának, hozzáadott érték növelésének, értékesítésének támogatása (EMVA IV. 
tengely – vállalkozás alapú jogcím de! csak Annex 1. termékek esetén és meghatározott 
üzemméret alatt) 
 
V.4. A helyi termékek értékesítése céljából beszállítói rendszer infrastrukturális hátterének 
megteremtésére térségi logisztikai központ kialakítása (EMVA IV. tengely, leader jogcímek 
pl.: vállalkozás alapú fejlesztés vagy? Komplex projekt melyben az alapjogcím a 
vállalkozásfejlesztés, plusz elszámolható kiadások lehetnek képzés, rendezvény stb. 
költségei). 
 
VI.1. A környezeti fenntarthatóság és a megújuló és bioenergia hasznosítás alapelveinek 
megismertetését, népszerűsítését, alkalmazhatóságát bemutató tevékenységek 
támogatása (EMVA IV. tengely, leader jogcímek pl.: rendezvény – előadás, szakmai 
nap(ok), projektlátogatás) 
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jegyzőkönyvet.  
Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni. 
    
Egyeztetés helye  
Helyszín:    Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. 
(munkaszervezet irodája) 
Dátum:   2011. március 8., du. 16 óra 
 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
 

             
HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)  
 
Debreceni Lajos         (aláírás) 
 
Tervezői csoport tagok 
………………                         (aláírás) 
……………………             (aláírás) 
…………………...                                     __________________________(aláírás) 

VI.2. A megújuló energiafajtákra de elsődlegesen a mezőgazdasági tevékenység során 
keletkező melléktermékekre és biomasszára alapozott helyi energiagazdálkodási 
rendszerek kiépítése, hálózatba kapcsolása (EMVA III. tengely – mikro-vállalkozások 
létrehozása és fejlesztése + Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Program). 
 
VI.3. A megújuló energiafajtákra de elsődlegesen a mezőgazdasági tevékenység során 
keletkező melléktermékekre és biomasszára alapozott helyi energiagazdálkodási 
rendszerek kiépítése, hálózatba kapcsolása (EMVA IV. tengely – leader jogcímek pl.: 
vállalkozás alapú fejlesztés) 
  
VII.1. Közösségi terek kialakításának, felújításának és funkcionálissá tételének 
támogatása, kommunikációs hidak kiépítése (EMVA IV. tengely – leader jogcímek, pl.: 
közösségi célú fejlesztés, ha más jogcímből nem támogatható az építési rész) 
 
VII.2. A helyi kompetenciák fejlesztését célzó programok támogatása (EMVA IV. tengely – 
leader jogcímek, pl.: képzés/foglalkozás, rendezvény) 
 
VII.3. A hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó programok támogatása, különös 
tekintettel a roma kisebbség integrációjának elősegítésére (EMVA IV. tengely – leader 
jogcímek, pl.: képzés/foglalkozás, rendezvény) 
 
VII.4. Hazai és nemzetközi együttműködési kapcsolatok kiépítése, programok 
megvalósítása - földrajzi illetve együttműködési célterület megjelölése szükséges!!! (EMVA 
V. tengely – technikai segítségnyújtás/tartalékalapból, MNVH által kezelt központi 
rendszerben) 
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